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Анотація
Досліджено критерії відбору постійних лісових насіннєвих ділянок та альтернативні методи і правила
їх формування. Проведено аналіз ефективності використання обʼєктів постійної лісової насіннєвої бази,
визначено обсяги заготівлі та посівні якості зібраного насіння.
Abstract
We investigated the criteria for selecting permanent forest seed plots and alternative methods and rules of
their formation. The analysis of efficiency of use of objects of permanent forest seed base, determine the amount
of pieces and sowing qualities of seeds collected.
Ключові слова: постійна лісова насіннєва ділянка(ПЛНД), правила, методи формування, постоянналісова насіннєва база база (ПЛНБ), обʼєкти, якість насіння.
Keywords: permanent forest seed plot (PFSP), rules, methods of formation, permanent forest seed base
(PFSB), the lens, the quality of the seed.
В Україні ще із 60-х років минулого століття,
під керівництвом С.С. П’ятницького [1], а пізніше
П.І. Молоткова та інш. [2, 3, 4], розпочато роботи з
переведення лісового насінництва на генетико-селекційну основу [5]. Кінцевим їх результатом мало
бути створення постійної лісонасіннєвої бази головних лісотвірних порід і масове отримання лісового
насіння з цінними спадковими і високими посівними властивостями [6]. Що є, по-перше, однією із
найважливіших умов підвищення продуктивності і
покращення якості складу штучно створених лісових насаджень, по-друге, це використання у лісорозведенні насіння з покращеними спадковими властивостями [7]. Джерелом покращеного [2] є плюсові дерева, плюсові насадження та лісонасіннєві
плантації, випробні культури, створені із насіння
плюсових дерев і сортового насіння, а також постійні лісонасіннєві ділянки (ПЛНД), які створені, як
з насіння плюсових дерев чи плюсових насаджень
[8], а ще ПЛНД закладені у нормальних насадженнях, які є джерелом генетично мінливого, але нормального насіння [9]. Популяційний напрямок насінництва є, і надалі залишається одним із основних, головне завдання якого - збереження
генетичного потенціалу лісів для наступних кроків
селекційних робіт [10]. Одним з найважливіших показників, що характеризують ефективність використання об’єктів ПЛНБ є обсяги заготівлі на них насіння [11].
Мета даного дослідження — розкрити критерій відбору і деякі методи та правила формування

постійних лісонасіннєвих ділянок, визначити ефективність використання об’єктів ПЛНБ, в тому числі
встановити посівну якість насіння, заготовленого
на об’єктах ПЛНБ лісогосподарськими підприємствами Полтавського, Сумського та Харківського
ОУЛМГ на Північному Сході України.
До об’єктів ПЛНБ першими було виділено із
Держлісфонду постійні лісонасіннєві ділянки
(ПЛНД), починаючи з 50-х років минулого століття. Ці лісонасіннєві ділянки були сформовані у
період масового захисного лісорозведення, коли
потрібно було у найкоротші терміни забезпечити
потребу лісогосподарських підприємств у місцевому насінні і садивному матеріалі, із однією метою, щоб скоротити безпідставні, масові перекидання насіння із північно-західних вологих районів
у посушливі умови степу та лісостепу. [8].
В кінці 70-х років відбір насаджень, на початкових стадіях для переформування у ПЛНД, здійснювався під час лісовпорядкування, або спеціалістами “Союзгіпролісгоспу” та лісогосподарських
підприємств у відповідності до вимог ГОСТ 56-3578 [12]. При відборі деревостанів дотримувались
наступних вимог: - визначення умов місця зростання; примикання насаджень; продуктивність; вік;
повнота або густота; походження; склад та форма;
якість і стан насадження; стійкість до несприятливих умов середовища; рельєф і гідрологічні умови;
місце знаходження та розташування ділянки;
площа насадження; під’їздні шляхи [13].
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мог, які до них поставлені [17]. І як бачимо із таблиці № 1, кількість ПЛНД за період із 1976 до 2015
року значно скоротилась. Скоротилися і обсяги робіт із створення лісових культур у степових та лісостепових районах.
Досвід свідчить, що відбір, формування і експлуатація ПЛНД були пов’язані з значними труднощами, особливо в жорстких гірських умовах, через
наявність крутосхилів, де неможливо застосувати
механізми, хоча б для збирання насіння, відсутність
надійного й економічно вигідного обладнання для
піднімання у крони дерев збирачів плодів, шишок і
насіння [5]. Сьогодні існує і добре себе зарекомендувала практика використання у Європейських лісогосподарських підприємствах автопідйомників,
підвісних доріжок, що дають змогу заготовляти лісонасіннєву сировину та насіння безпосередньо у
кронах дерев, підвісного канатного сполучення, використання фунікулерів, голікоптерів та багато іншого.
За даними Держлісагентства України та Державної Організації “Український лісовий селекційний центр” розрахункова можливість забезпечення
лісової галузі насінням з покращеними спадковими
якостями із існуючих об’єктів ПЛНБ може досягти
всього 50 % [17] і 50 % насіння із кращих природних насаджень [11, 19]. Така структура майбутніх
лісів, на думку вчених, є найбільш оптимальною
[20].
Таблиця № 1
Атестовані об’єкти ПЛНБ у зоні діяльності ВП “Харківська ЛНЛ” ДО “Український ЛСЦ”
Клонові
Постійні лісоРоки відбору Плюсові
Плюсові
Генетичні
ОУЛМГ
насінні
насіннєві
та атестації
дерева
насадження
резервати
плантації
ділянки

Сьогодні, підхід до відбору ПЛНД значно змінився, атестаційна комісія [14] при активній участі
науковців проводить відбір тільки високопродуктивних та високоякісних за станом деревостанів певних типів лісорослинних умов природного лісу, або
лісових культур відомого походження, або спеціально сформованих ділянок для отримання з них
цінних за спадковими властивостями та посівною
якістю насіння протягом тривалого періоду (20-50
років) [14, 15].
У 60 -75х роках до об’єктів ПЛНБ відібрано
плюсові дерева та плюсові насадження і розпочато
створення лісонасіннєвих плантацій. І лише у 80-90
роках минулого століття відібрано генетичні резервати [16]. А точніше, у зоні діяльності Харківської
зональної лісонасіннєвої станції генетичні резервати було занесено до Державного реєстру у 1988
році.
Основна частина ПЛНД (особливо листяних
порід) була відібрана у період 1950-1979 років, ще
до оформлення лісових генетичних резерватів (див.
табл. № 1). Тому така кількість їх, при існуванні генетичних резерватів вищий рангів, виявилася сьогодні просто непотрібною. Адже насінний матеріал
із резерватів, плюсових насаджень, плюсових дерев
та клонових насіннєвих плантацій є ціннішим ніж
із ПЛНД. Цим викликано ретельніший підхід науковцями до визначення відповідності ПЛНД до ви-

Полтавське

Сумське

Харківське

Разом
на 01.01.2021р.

1950 - 1976

53

5,6

-

438,8

-

1977 - 1988

54

5,6

-

420,9

952,8

1989 - 2015

84

29,6

4,5

357,2

952,8

2016-2020

84

29,6

34,5

381

953

1950 - 1976

89

23,7

16,3

1662,6

-

1977 - 1988

111

23,7

15,3

1484

559,9

1989 - 2015

185

72,3

19,7

807,6

559,9

2016-2020

174

69,8

46,5

634,8

518,9

1950 - 1976

163

447,7

11

1634,3

-

1977 - 1988

163

447,7

14

1489,4

971

1989 - 2015

195

430,7

47,5

691,3

971

2016-2020

195

430,7

49,9

699,9

977,6

453

530,1

130,9

1715,4

2449,5

Ефективне використання ПЛНД і надалі залишається актуальним. Але на жаль, значна частина
цих цінних об’єктів зовсім не використовується на
виробництві. Адже, для плодоношення необхідно
створити оптимальні умови — оптимальне освітлення крон дерев (сприяння кращому прогріванню
пагонів та бруньок), ослаблення конкуренції дерев

за вологу та ґрунт, проведення зрідження у молодому віці. Так, коридорне інтенсивне зрідження або
рівномірними методами, сприяє підвищенню врожайності, наприклад — сосни у 3-9 разів [17, 21].
Але на жаль, як стверджує Р.М. Яцик [22], П.П. Михайлов [23] і сьогодні не лише в окремих областях
Західного регіону України, а і в окремих областях
Північного Сходу України близько 70-80 % ПЛНД
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зовсім не задіяні у виробництві насіння, а решта аби
як формується й використовується незадовільно
[17]. Причинами такого становища було відсутність
засобів для збору лісонасіннєвої сировини із крон
дерев а також те, що у планах заготівля насіння на
об’єктах ПЛНБ не була обов’язковою. В обласних
управліннях та на підприємствах лісового господарства не ведеться систематичний контроль за
ефективністю експлуатації об’єктів ПЛНБ [6]. В
практику лісівників ввійшло за правило – більше
очікування врожайних років, ніж проведення заходів сприяння плодоношенню. Об’єкти, залишаючись без догляду, не плодоносять, а насіння заготовляється у більш доступних місцях [23]. А в той же
час Д.Я. Гиргідов, ще у 1976 році, у праці “Семеноводство сосны на селекционной основе” стверджував, що закладання лісонасіннєвих ділянок і плантацій має бути обов’язковим заходом, який необхідно планувати, відповідно фінансувати і суворо
контролювати на рівні з іншими лісогосподарськими роботами [24]. Це твердження не втратило актуальності і нині.
Згідно вимог нормативних документів (ГОСТ
56-35-78, що діяв до 2017 року, та ТУ “Ділянки постійні лісонасінні основних лісотвірних порід”
2017р.) формують ПЛНД з самого раннього віку частими проведенням рубок догляду, при цьому кожного разу суворо дотримуючись селекційного
принципу зрідження — залишаються найбільш
цінні дерева-насінники та перспективні для господарства дерева. Дерева на ПЛНД мають завжди вільно стояти. Лише при дотриманні таких умов можливо сформувати насіннєві ділянки із екземплярів
з низько спущеними, широкими кронами з раннім
та рясним насіннєношенням. А при досягненні
ними висоти 3-5 метрів необхідно проводити обрізування вершин на 2-3 прирости [13, 25].
Одні вчені вважають, що початковий вік насінних деревостанів дуба, з метою формування ПЛНД
(наприклад дуба звичайного), необхідно вважати з
15-25 років і лише у такому випадку можна розраховувати на отримання характеристик дерев і показників врожаю жолудів, які були б бажаними як із
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кількісної так і з якісної сторін [26]. А деякі вчені
вважають, що відбір необхідно розпочинати у молодому віці і закінчити формування ділянки до 3040 років, кількість дерев на 1 га має залишитись
приблизно 200-300 шт, відстань між кронами 1
метр, зімкнутість 0,5-0,6 [13, 25]. Інші стверджують, що закладання ПЛНД дуба і бука можна тільки
розпочинати у 40-60 років, коли чітко виявиться селекційна структура насаджень і почнеться плодоношення [2]. Але якраз ось тут і виникають складнощі, адже дуже важко лісівникам дотримуватись
такої повноти насадження. Зважаючи на це і було,
як альтернатива ще у 1952 році науковцями [27],
прийняте рішення про можливе використання коридорного способу формування ПЛНД. При якому
прорубують коридори і залишають куліси, в яких
провадять рівномірне зріджування (для хвойних та
інших окрім дуба). Тобто, “приблизити” залишену
кулісу до “полезахисної смуги”, дати їй світло,
площу живлення, адже така “полезахисна смуга”
плодоносить набагато разів частіше, а то й і щороку.
При формуванні ПЛНД, створених різними
методами, необхідно обов’язково дотримуватись
відповідних правил відбору дерев-насінників та перспективних дерев. Для цього закладають пробну
площу розміром 100 х 100 метрів (1 га) і на цій
площі відбирають дерева-насінники та перспективні дерева, решта підлягає видаленню. Дерева —
насінники у насадженні кільцюють світлою фарбою, щоб їх було видно здалеку. Зімкнення крон
має бути не менше як 0,4-0,5.
У зоні діяльності ВП “Харківська ЛНЛ” загальна площа усіх об’єктів постійної лісонасіннєвої
бази, придатних для заготівлі насіння, сягає —
4825,9 га (див. табл. № 1) і заготовляється щороку
близько 20 000 кг насіння.
Так, за 2020 рік із лісонасіннєвої бази було заготовлено 24880 кг насіння, із якого 21760 кг відноситься до І та ІІ класу посівної якості, в тому числі
хвойних порід - лише 94 кг, І та ІІ класу якості (див.
Табл. № 2).

Таблиця № 2
Посівна якість насіння, заготовленого на об’єктах ПЛНБ у зоні діяльності ВП “Харківська ЛНЛ”, станом
на 01.01.2021 року (за 2020 рік).
Насіння усіх видів
у т.ч. хвойних
ОУЛМГ

Всього, кг

Полтавське
%
Сумське
%
Харківське
%
Всього
%

Із них
І

ІІ

ІІІ

Нк

3429

3068

361

-

-

100

90

10

-

18018

14757

3041

100

82

3433

Всього, кг

Із них
І

ІІ

ІІІ

Нк

39

-

39

-

-

-

100

-

100

-

-

220

-

22

20

2

-

-

17

1

-

100

91

8

-

-

511

22

2900

-

33

11

22

-

-

100

15

-

85

-

100

44

66

-

-

24880

18336

3424

3120

-

94

31

63

-

-

100

74

14

12

-

100

33

67

-
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Як бачимо із результатів аналізу (табл. № 2),
кількість насіння, заготовленого на об’єктах ПЛНБ
разом по Сумському ОУЛМГ, Харківському та
Полтавському ОУЛМГ, від всього заготовленого та
перевіреного насіння показала, що до І та ІІ класу
відноситься 88 % і до ІІІ класу 12 % насіння. Кількість насіння хвойних порід І та ІІ класу якості становить — 100 %
Одне із головних завдань лісової селекції та насінництва полягає в тому, щоб припинити подальше безконтрольне використання у лісовому господарстві України насіння невідомого походження
та будь-якого збору. Основне місце у лісокультурній практиці повинно займати застосування насіння
з покращеними спадковими властивостями, адже
таке ставлення дозволить, за свідченням практиків
лісового господарства зарубіжних країн (Швеції,
Фінляндії, Канади, Німеччини та інш.), підвищити
продуктивність лісів не менше ніж на 15 % [16].
Розглянемо таблицю № 3, як використовуються об’єкти ПЛНБ по Полтавському Сумському
та Харківському ОУЛМГ.
Таблиця № 3
Ефективність використання об’єктів ПЛНБ лісогосподарськими підприємствами Полтавського, Сумського та Харківського ОУЛМГ у 2020 році
Всього
Клонові
Постійні
заготовлено на Плюсові
Плюсові
Генетичні
ОУЛМГ
насінні
лісонасіннєві
об’єктах
дерева насадження
резервати
плантації
ділянки
ПЛНБ

Від загальної маси заготовленого та перевіреного насіння, питома вага насіння, зібраного на
об’єктах лісонасіннєвої бази Полтавської області,
доволі низька і складає лише — 3429 кг (див. табл.
№ 2). Кількість насіння, заготовленого на об’єктах
ПЛНБ, що відноситься до І та ІІ класів якості складає - 100 %. Всього лісогосподарськими підприємствами Полтавського ОУЛМГ у 2020 році заготовлено - 12533 кг.
Лісогосподарськими підприємствами Сумського ОУЛМГ у 2020 році було заготовлено із ПЛНБ
— 18018 кг (див. табл. № 2). Кількість насіння, що
відноситься до І та ІІ класу якості становить — 99
%, а насіння ІІІ класу — 1 %. Хвойні породи показали, що кількість насіння І та ІІ класів становить
— 100 %
По Харківському ОУЛМГ лісогосподарські
підприємства заготовили у 2020 році на об’єктах
ПЛНБ — 3433 кг (див. табл. № 2). Кількість насіння
І та ІІ класу якості становить — 16 %. а насіння ІІІ
класу — 84 %. Кількість насіння хвойних порід І та
ІІ класу складає також 100 %.

Полтавське

3429

-

-

-

2190

1239

Сумське

18018

-

2300

20

15698

-

Харківське

3433

-

-

33

3400

-

24880

-

2300

53

21288

1239

Разом
на 01.01.2021р.

По Полтавському ОУЛМГ використано у виробництві 3429 кг нормального лісового насіння
(табл. № 3), заготовленого: — 2190 кг із ПЛНД та
1239 кг із генетичних резерватів, що складає —
9,9% від усього заготовленого, в т. ч. — 17,5 % заготовленого із ПЛНД. Ефективність використання
об’єктів ПЛНБ складає — 27,4 %. За результатами
наших досліджень, якими було охоплено період,
протягом 1980-2008 роки, було встановлено, що заготівля насіння із ПЛНБ складала в середньому за
рік - 19% від усього заготовленого насіння [6].
По Сумському ОУЛМГ використано у виробництві — 18018 кг насіння (табл. № 3) із об’єктів
ПЛНБ, в т.ч. - покращеного насіння — 2320 кг в т.ч.
дуба із плюсових насаджень 2300 та 20 кг хвойних
із клонових насіннєвих плантацій. Нормального насіння із ПЛНД - 15698 кг. Рівень використання у виробництві насіння: із покращеними спадковими
властивостями складає — 7,7 %, та нормального насіння із бази — 52,1 %. Ефективність використання
ПЛНБ — 59,8 %. Як показали результати раніше
проведених нами досліджень, за період 1980-2008
роки, частка насіння із ПЛНБ, від усього обсягу заготовленого, становила в середньому на рік – 53,2
% [6].

Результати дослідження показують, що у Сумському ОУЛМГ і сьогодні ПЛНД є одними із основних об’єктів ПЛНБ, де заготовляється — 52,1 %
насіння головних лісотвірних порід.
По Харківському ОУЛМГ використано у виробництві - 3433 кг насіння (табл. № 3), заготовленого
із об’єктів ПЛНБ, в т.ч. із покращеними спадковими властивостями - 33 кг хвойних видів та нормального насіння із ПЛНД — 3400 кг. Рівень використання у виробництві насіння із покращеними
спадковими властивостями із клонових насіннєвих
плантацій складає — 0,2 %, а нормального насіння
із бази — 16,5 %. Рівень використання ПЛНД складає — 16,7 %.. Як показали результати раніше проведених нами досліджень, за період 1980-2008
роки, частка насіння із ПЛНБ, від усього обсягу заготовленого, становила 43% в середньому на рік
[6].
Отже, і сьогодні на Північному Сході України
у деяких лісогосподарських підприємствах рівень
експлуатації об’єктів постійної лісонасіннєвої бази
і на далі залишається на досить низькому рівні.
Висновки. 1. Зважуючи перспективи та завдання селекції та насінництва в Україні, для підвищення рівня заготівлі насіння із покращеними спа-
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дковими властивостями, необхідно провести дослідження “Книг лісових культур” по лісгоспах і обстеження лісових культур в натурі, створених із насіння, заготовленого на об’єктах ПЛНБ, за період
(1975 - 2010рр.) та визначитись із можливістю використання цих деревостанів для створення нових
об’єктів ПЛНД, з метою отримання насіння із покращеними спадковими властивостями. На сьогодні
такий відбір, на жаль, проводиться, але у дуже у незначній кількості.
2. Формування ПЛНД, шляхом проріджування
молодняків, тягне за собою подвійні фінансові витрати — по-перше на створення лісових культур, а
потім — на їх інтенсивне зрідження. На наш погляд, необхідно більш раціонально підходити до
створення та формування ПЛНД. Нові об’єкти слід
планувати і закладати відразу з сіянців із закритою
кореневою системою, вирощених із насіння із покращеними спадковими властивостями та з врахуванням міжкулісного простору.
3. Необхідно розробляти та запроваджувати у
лісогосподарське виробництво України нові засоби
досягнення до крон дерев. Обладнання у кронах деревостанів повітряних підвісних доріжок, використання фунікулерів, автопіднімачів тощо.
4. Результати досліджень показали, що ефективність (рівень) використання об’єктів ПЛНБ на Північному Сході України складає:
- по Полтавському ОУЛМГ – 24,7 %, в т.ч. із
ПЛНБ — 17,5 %;
- по Сумському ОУЛМГ — 59,8 %, в т.ч. із
ПЛНБ — 52,1 %;
- по Харківському ОУЛМГ — 16,7 %, в т.ч. із
ПЛНБ — 16,5 %.
5. Кількість насіння, заготовленого у 2020 році
на Північному Сході України показала, що 87,5 %
насіння відноситься до І та ІІ класу якості та насіння хвойних порід І та ІІ класу якості становить
— 100 %.
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Анотація
Здоров’я людини визначається її харчовим статусом, тобто ступенем забезпеченості організму необхідними, перш за все есенційними харчовими речовинами та енергією. За умови повного задоволення фізіологічних потреб в енергії й харчових нутрієнтах, здоров’я людини може підтримуватися у належному
стані тривалий час.
В роботі досліджено можливості використання шроту (борошна) із кісточок винограду для виробництва хліба із пшеничного сортового борошна. Шрот із кісточок винограду містить значну кількість вітамінів (групи В, А, С, Е), полісахариди, пектин, фолієву кислоту, мінеральні речовини (кальцій, магній, цинк,
залізо та ін..), дубильні речовини, глікозиди, антиоксиданти (ресвератрол), флавоноїди різних груп (рутин,
антоціаніни, катехіни) та інші поживні речовини.
Використання шроту із кісточок винограду дасть можливість підвищити поживну та харчову цінність
хліба за рахунок багатого хімічного складу кісточок винограду.
Метою досліджень було визначення раціонального дозування борошна з кісточок винограду при виробництві хліба із пшеничного сортового борошна та встановлення його впливу на технологічний процес,
якість тіста та хліба.
Для досягнення поставленої мети, в ході досліджень, були використані стандартні, загальноприйняті
методи дослідження напівфабрикатів, готової продукції; спеціальні методи дослідження фізико-хімічних
та технологічних процесів.
Дослідження показали, що додання борошна із кісточок винограду у кількості 7 % до маси борошна
в тісто, дозволяє отримати хліб, який за органолептичними та фізико-хімічними показниками несуттєво
поступається контрольному зразку.
Визначено, що внесення 7 % шроту із кісточок винограду, до маси борошна в тісті, забезпечує відповідну якість хліба і сприяє його збагаченню фізіологічно-функціональними інгредієнтами.
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Human’s health is determined by one’s nutritional status, in particular, the level with which the body is provided with the necessary, primarily essential nutrients and energy. If the physiological needs for energy and nutrients are fully met, human health can be maintained in a good state for a long time.
The research examines possible uses of the grape seed meal (flour) for the bread production from the highquality wheat flour. Grape seed meal contains vast number of vitamins (groups B, A, C and E), polysaccharides,
pectin, folic acid, minerals (calcium, magnesium, zinc, ferum, etc.), tannin, glycosides, antioxidants (resveratrol),
flavonoids of different groups (rutin, anthocyanins, catechins) and other nutrients.
The use of grape seed meal will provide the opportunity to increase the nutritional value and efficiency due
to the rich chemical formula of the grape seed.
The research’s aim is to determine the rational proportion of the grape seed used in the production of bread
from the high-quality wheat flour and the determining of its impact on the technological process, quality of the
dough and bread.
To achieve this aim, in the course of research, standard, generally accepted methods of research of semifinished products, finished products were used; special methods of research of physicochemical and technological
processes.
The research has shown that the addition of the grape seed flour in the proportion of 7 % of the flour to be
added in dough leads to the production of bread only slightly losing by organoleptic and physicochemical characteristics to control sample.
It is determined that the addition of 7% grape seed flour as compared to the mass of flour in drought provides
the standard quality of bread and facilitates its concentration with physiological and functional ingredients.
Ключові слова: борошно із кісточок винограду, фізіологічно-функціональні інгредієнти, питомий
об’єм тіста, пористість хліба.
Keywords: grape seed flour, physiological and functional ingredients, specific volume of dough, bread porosity.
Ставлення проблеми. Збалансоване харчування частково допомагає людині протидіяти негативним факторам навколишнього середовища та
сприяє підтриманню її здоров’я.
Кожна цивілізована держава ставить перед собою завдання забезпечити націю повноцінним харчуванням для підтримки здоров’я та активності.
Оскільки в Україні є негативна тенденція до погіршення здоров’я населення, що частково пов’язане з
екологічною ситуацією в країні, перед фахівцями
сфери охорони здоров’я та харчової промисловості
виникло термінове завдання пошуку шляхів вирішення цієї ситуації.
За останні роки в Україні змінилась структура
харчування, через що в щоденному раціоні виник
дефіцит вітамінів А, С, Е, D, В1 , В2 ; також недостатнє вживання макро- і мікроелементів: кальцію, калію, магнію, селену, фосфору, йоду, а також білків.
Головним недоліком сучасних технологій переробки сільськогосподарської сировини і виробництва харчових продуктів являється неминуче
зниження в них всього комплексу поживних речовин. В повній мірі це стосується і злакових культур.
Оскільки хліб продукт щоденного вживання
більшості населення країни, збагачення його необхідними, для організму людини мікронутрієтами, є
актуальним та доцільним.
Одним з факторів ризику виникнення багатьох
захворювань є дефіцит в раціоні харчування населення харчових волокон до 50 % від добової потреби (30 – 40 г). Часткове вирішення цієї проблеми
можливе через додавання до рецептури хліба продуктів переробки злакових, горіхів, овочевої сировини, виноградного жмиху, тощо. Це дає можливість покращити якість хліба, впливати на хлібопекарські властивості борошна, інтенсифікувати

технологічний процес виготовлення виробів та покращити фізіологічно-функціональні властивості
виробів [1].
З метою підвищення харчової та біологічної
цінності хлібобулочних виробів проводять їх збагачення за рахунок включення до рецептур нетрадиційної сировини, яка багата важливими для організму людини макро- та мікронутрієнтами.
В якості нетрадиційної сировини в хлібопекарській промисловості використовують овес, ячмінь,
насіння і продукти переробки олійних культур, бобові, порошки та шроти плодів і овочів та ін [2].
Перспективною сировиною для хлібопекарської продукції є шрот із кісточок винограду. Це рослинна харчова добавка у вигляді порошку із знежирених кісточок рослини. Вітаміни та мінеральні речовини, що є в кісточках практично залишаються в
шроті.
Борошно з кісточок червоного винограду містить расверастол, який є потужним природним антиоксидантом, вміст якого в винограді до 86%. За
своєю активністю він перевищує бета-каротин в 5,
вітамін Е - в 50 в, а вітамін С - в 20 разів, володіє
протираковою, протизапальною та антибактеріальною дією [3].
Хімічний склад кісточок винограду різноманітний, що зумовлює благотворний вплив продукту
на людський організм. До нього входять такі речовини: клітковина, поліненасичені жирні кислоти,
хлорофіл, дубильні речовини, амінокислоти, фітостероли, органічні кислоти.
Порошок із кісточок винограду містить велику
кількість вітамінів групи Е, які відіграють важливу
роль у життєво важливих процесах, які постійно відбуваються в організмі людини [4.
Серед мінеральних речовин наявні натрій,
мідь, залізо, фосфор, кремній і цинк.

10

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
Для визначення якості тіста та готових виробів
проводили пробне випікання в лабораторних умовах. Тісто готували безопарним способом у тістомісильній машині ЛТ-900. Параметри технологічного
процесу приготування дослідних зразків приведено
в табл. 1. Борошно із кісточок винограду вносили у
кількості 5; 7 та 10 % до маси борошна.
Таблиця 1
Показники технологічного процесу та якості хліба
КонтВнесено шроту із кісточок винограду, % до маси борошна
роль
5
7
10

Метою досліджень було визначення впливу
шроту із кісточок винограду на властивості тіста та
якість хліба із пшеничного сортового борошна.
Матеріали та методи. Для досліджень використовували борошно пшеничне першого сорту та
шрот кісточок винограду, виробник: Мак-Вар Екопродукт.
Показники

Вологістьтіста, %
Тісто
Титрована кислотність, град:
початкова
кінцева
Тривалість бродіння, хв
Тривалість вистоювання, хв
Питомий об’єм тіста, см3/г
Розпливання кульки тіста,
мм
Хліб
Питомий об’єм, см3/г
Пористість, %
Кислотність, град
Формостійкість, Н/D
Форма хліба

42,5

43,0

43,5

43,5

1,9
2,5
120,0
53,0
3,21

2,1
2,7
120,0
58,0
2,99

2,2
2,7
120,0
60,0
2,89

2,3
3,0
120,0
65,0
2,80

100,0

97,0

93,0

89,0

2,90
72,0
2,0
0,44
Правильна

2,85
71,0
2,0
0,42

2,82
70,0
2,2
0,41

2,68
68,0
2,4
0,39

Стан поверхні
Колір скоринки

Світлий

Колір м’якушки

Світлий

Еластичність м’якушки
Смак

Властиві
пшеничному
хлібу

Правильна
Гладка, рівна, без тріщин і підривів
Світло-коричСвітло-коричне- Коричневий
невий
вий
Світло-коричСвітло-коричне- Коричневий із вкрапневий
вий
леннями
Хороша
Менш еластична
Властиві пшеничному хлібу з приє- Властивий пшеничмним присмаком
ному хлібу з доданням шроту кісточок
винограду

Результати досліджень (табл. 1) свідчать про
те, що внесення 5 та 7 % шроту кісточок винограду
хліб за питомим об’ємом, пористістю, формостійкістю незначно поступався контрольному зразку,
проте відповідав вимогам нормативних документів
щодо хліба із пшеничного борошна першого сорту.
За умови додання 10 % до маси борошна якість
хліба знижується помітно: питомий об’єм зменшувався на 7,5 %, пористість на 4 % абсолютних відсотки, нижчою була формостійкість та змінювалися
органолептичні показники. Смак та аромат виробів
із внесенням 5 та 7% борошна кісточок винограду
були з легким присмаком добавки та з ноткою винограду. При збільшені дозування до 10 % смак і
аромат були більш виражені та при розжовувані
відчувалися часточки шроту із кісточок винограду.

Для встановлення причини погіршення органолептичних показників виробів із шротом виноградних кісточок, досліджували його вплив на технологічні показники тіста.
Результати досліджень показали, що початкова кислотність тіста підвищується на 0,2-0,4 град,
що можна пояснити підвищеною кислотністю самого шроту. Інтенсифікації кислотонакопичення в
тісті в процесі бродіння не спостерігалося.
Тривалість вистоювання зразків із доданням
борошна виноградних кісточок подовжувалася на 5
– 12 хв. Слід відмітити, що тістові заготовки мали
менший об’єм, порівняно із контролем, що корелює
зі зменшенням інтенсивності бродіння і підтверджується кількістю виділеного діоксиду вуглецю.
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Кількість виділеного діоксиду вуглецю в
см3/кг
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Рис. 1. – Кількість виділеного діоксиду вуглецю під час бродіння та вистоювання
Встановлено рис. 1, що загальне газоутворення
в досліджуваних зразках з 5 % ШКВ зменшилося
лише на 3 %; із 7 % - на 5 % і з 10 % - на 7 %.
Внесення шроту кісточок винограду до рецептури виробів обумовлює зміну структурно-механічних властивостей тіста. Встановлено зниження
питомого об’єму тіста досліджуваних зразків на 6,0
– 12,0 % та розпливання кульки тіста – на 3,0 – 11,0
%. Саме ці показники корелюють із меншим
об’ємом готових виробів та їх пористістю.
Висновки. Встановлено, що внесення шроту
кісточок винограду у кількості 7 % до маси борошна не призводить до суттєвого погіршення органолептичних та фізико-хімічних показників якості
готових виробів. Проте виробництво таких виробів
потребує певних заходів, з метою інтенсифікації
процесу дозрівання тіста та покращення якості виробів.
Разом із тим додання шроту насіння кісточок
до рецептури виробів із пшеничного сортового борошна буде сприяти їх збагаченню фізіологічнофункціональними інгредієнтами.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования семейства Poaceae Barnhart на территории Северного
Казахстана. Дан анализ таксономической структуры. Семейство представлено 135 видами, 47 родами и 19
трибами.
Abstract
The article presents the results of a study of the Poaceae Barnhart family on the territory of Northern Kazakhstan. The analysis of the taxonomic structure is given. The family is represented by 135 species, 47 genera and 19
tribes.
Ключевые слова: семейство Poaceae, таксономический анализ, вид, род, триба.
Keywords: taxonomic analysis, species, genus, tribe.
Семейство Мятликовые (Poaceae Barnhart),
включающее примерно
10 000 видов, широко представлено в различных природно-климатических зонах мира и имеет
огромное народно-хозяйственное значение, составляя основную часть зерновых культур, возделываемых на продовольствие. Большую роль играют
злаки также в кормопроизводстве отдельных районов. Среди кормовых растений мира по приспособленности к различным условиям существования
злаки выделяются весьма широкой экологической
пластичностью [1].
В состав Северного Казахстана входят Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Этот регион расположен в отдаленной северной части республики в бассейне
рек Есиль, Тобол и Обаган. Протяженность территории региона с запада на восток составляет 1300
км, а с севера на юг – около 900 км. Положение в
глубине самого большого материка обуславливает
резкую континентальность его климата, характерными чертами которого является продолжительная

холодная зима с сильными ветрами и метелями, но
короткое жаркое лето [2].
Цель работы – проанализировать таксономическую структуру семейства Poaceae флоры Северного Казахстана.
Объектами исследования явились виды класса
Poaceae. У исследуемых видов проводилось изучение распространения растений в Северном Казахстане, использованы собственные гербарные
сборы, флористические описания, а также работы
П.Г. Пугачева (1994), Г.Ж. Султангазиной и др.
(2014), А.Н. Куприянова (2020), Г.Ж. Султангазиной и А.Н. Куприянова (2020) [3,4,5,6]. Собранный
ботанический материал хранится на кафедре биологии и экологии Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова.
На основе исследований был составлен список, содержащий сведения о распространении и
встречаемости видов класса Poaceae из 48 родов,
представленный по системе, принятой Н.Н. Цвелевым [7]. Распределение видов по родам представлено в таблице 1.
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Таблица 1

Распределение видов класса Poaceae во флоре Северного Казахстана по родам
% от общего
Род
Количество видов
количества видов
Achnatherum P. Beauv.
2
2.6
Aeluropus Trin.
1
1.3
Agropyron Gaertn.
5
6.5
Agrostis L.
6
7.8
Alopecurus L.
3
3.9
Anisantha C. Koch
1
1.3
Apera Adans.
1
1.3
Avena L.
1
1.3
Beckmannia Host
2
2.6
Brachypodium P.Beauv.
1
1.3
Bromopsis Scop.
1
1.3
Bromus Scop.
3
3.9
Calamagrostis Adans.
7
9.1
Catabrosa P.Beauv.
1
1.3
Catabrosella (Bieb.) Tzvel.
1
1.3
Cleistogenes Keng
1
1.3
Crypsis Aiton
2
2.6
Cynodon Rich. in Pers.
1
1.3
Dactylis L.
1
1.3
Echinochloa P.Beauv.
1
1.3
Elymus L.
4
5.2
Elytrigia Desv.
3
3.9
Eragrostis Wolf
3
3.9
Eremopoa Roshev.
1
1.3
Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach
1
1.3
Festuca L.
9
11.7
Gliceria R.Br.
1
1.3
Нelictotrichon Besser
3
3.9
Hierochloё (L.) P. Beauv.
2
2.6
Hordeum L.
4
5.2
Koeleria Pers.
4
5.2
Leymus Hochst.
7
9.1
Melica L.
3
3.9
Molinia Schrank
1
1.3
Nardus L.
1
1.3
Panicum L.
1
1.3
Phalaroides L.
1
1.3
Phleum L.
2
2.6
Phragmites Adans.
1
1.3
Poa L.
10
13.0
Polypogon Desf.
1
1.3
Psathyrostachys Nevski ex Roshev.
2
2.6
Puccinellia Parl.
6
7.8
Schismus P.Beauv.
1
1.3
Scolochloa Link
1
1.3
Setaria P.Beauv.
2
2.6
Stipa L.
11
14.3
Stipagrostis Nees
1
1.3
Самым крупным в семействе является род
Stipa L. – 11 видов (14,3 %), (S. pennata, S. capillata,
S. dasyphylla, S. lessingiana, S. praecapillata, S.
rubens, Stipa tirsa). Родов, имеющих 5–10 видов,
Agropyron Gaertn. - 5 (6,5 %): Agrostis L., Puccinellia
Parl. по 6 видов (7,8 %), Leymus Hochst., Calamagrostis Adans. по 7 видов (9,1 %), Festuca L. – 9
видов (11,7 %), Poa L. – 10 видов (13,0 %)
Половина родов Poaceae одновидовые – 24
(12,0 %): Aeluropus Trin., Anisantha C. Koch, Apera

Adans., Avena L., Brachypodium P.Beauv., Bromopsis
Scop., Catabrosa P.Beauv., Catabrosella (Bieb.)
Tzvel., Cleistogenes Keng, Cynodon Rich. in Pers.,
Dactylis L., Echinochloa P.Beauv., Eremopoa Roshev.,
Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach, Gliceria R.Br.,
Molinia Schrank, Nardus L., Panicum L., Phalaroides
L., Polypogon Desf., Schismus P.Beauv., Scolochloa
Link, Stipagrostis Nees.
Распределение родов по трибам представлено
в таблице 2.
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Таблица 2
Распределение родов класса Poaceae во флоре Северного Казахстана по трибам
Триба
Количество родов
% от общего
количества родов
Stipiae Dumort
2
4.3
Aeluropoideae Nevski ex Bor
1
2.1
Triticiceae Dumort
6
12.8
Phalarideae Benth.
2
4.3
Bromeae Dumort
4
8.5
Aveneae Dumort
3
6.4
Phleeae Dumort
1
2.1
Brachypodieae (Hack.) Hayek
1
2.1
Agrostideae Dumort
2
4.3
Poeae R. Br
6
12.8
Cynodonteae Dumort
4
8.5
Festuceae Nees
2
4.3
Paniceae R.Br.
2
4.3
Hordeae Benth.
1
2.1
Meliciae Endl.
3
6.4
Arundineae Dumort
4
8.5
Scolochloeae Tzvel.
1
2.1
Aristideae C. E. Hubb.
1
2.1
Nardeae Anderss.
1
2.1
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Общее число триб класса Poaceae составило –
19. Ведущими по числу родов трибами являются
Triticiceae Dumort, Poeae R. Br., по 6 видов (12,8%),
которые представлены следующими родами
Agropyron, Elymus, Elytrigia, Eremopyrum, Poa,
Puccinellia и другими. По 2-4 родами представлены
10 триб, такие как Bromeae Dumort, Phalarideae
Benth., Bromeae Dumort, Aveneae Dumort,
Agrostideae
Dumort,
Cynodonteae
Dumort,
Arundineae Dumort, Meliciae Endl., Paniceae R.Br.,
Cynodonteae Dumort. 7 триб класса Poaceae представлены по 1 роду, что составляет 14,9% от общего
количества.
Таксономический анализ исследуемой территории показывает, что семейство Poaceae занимает
лидирующее место во флоре Северного Казахстана.
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Аннотация
Загрязнение пластиковыми отходами все больше влияет на людей и окружающую среду. Признавая
разрушительное воздействие загрязнения пластиком на экосистемы и здоровье человека, научное сообщество ищет различные пути решения этой проблемы. Для удаления пластиковых отходов и переработки
материалов на основе пластмасс применяются методы химической деградации, однако, они требуют высокой температуры, часто генерируют дополнительные загрязнители в окружающую среду и являются нерентабельными. В качестве альтернативы для снижения загрязнения пластиковыми отходами может быть
применена биокаталитическая деградация как экологически безопасный метод. Штаммы микроорганизмов рода Rhodococcus sp., являясь деструкторами алканов, известны своей способностью очищать почву
от нефти и нефтепродуктов, а также к биодеградации низкомолекулярного полиэтилена (LMWPE). В проведенных исследованиях для изучения свойств деструкторов полиэтилена использовали культуру Rhodococcus erythropolis (Gray and Thornton 1928) Goodfellow and Alderson, 1979. Для поддержания культуры,
наработки биомассы клеток и количественного учета применялся питательный агар стандартного состава.
Бактериальную ДНК выделяли из суточной культуры, выращенной при 37 °С в жидкой питательной среде.
Клетки отделяли от культуральной жидкости с помощью центрифугирования. С помощью амплификации
с использованием вырожденных олигонуклеотидных праймеров было доказано присутствие гена алкангидроксилазы, способного разлагать полиэтилен легкой плотности у бактерий Rhodococcus erythropolis.
Кодирующая область гена алкан-гидроксилазы Rhodococcus erythropolis клонирована в клетках Escherichia
coli DH5 α в составе экспрессирующего вектора pET 28а (+). В результате работы высказано предположение, что бактерии рода Rhodococcus с определенными модификациями могут быть использованы в качестве фермента для биологической деградации пластиковых отходов.
Abstract
Plastic pollution is increasingly affecting people and the environment. Acknowledging the devastating impact
of plastic pollution on ecosystems and human health. the scientific community is looking for various ways to solve
this problem, which is an urgent issue at present time. Chemical degradation methods are used to remove plastic
waste and recycle plastic materials, but they require high temperatures, often generate additional pollutants in the
environment and are not cost effective. As an alternative, biocatalytic degradation can be applied as an environmentally friendly method to reduce plastic waste pollution. Strains of microorganisms of the genus Rhodococcus
Zopf, 1981, being destructors of alkanes, are known for their ability to purify the soil from oil and petroleum
products, as well as for the biodegradation of low-molecular-weight polyethylene (LMWPE). In the studies carried
out to study the properties of polyethylene destructors, we used a culture of Rhodococcus erythropolis (Gray and
Thornton 1928) Goodfellow and Alderson, 1979. Nutrient agar of standard composition was used to maintain the
culture, accumulate cell biomass and quantitatively account. Bacterial DNA was isolated from an overnight culture
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grown at 37 ° C in a liquid nutrient medium. The cells were separated from the culture fluid by centrifugation. The
presence of an alkane hydroxylase gene capable of decomposing light-density polyethylene in the bacteria Rhodococcus erythropolis was proved by amplification using degenerate oligonucleotide primers. The coding region
of the Rhodococcus erythropolis (Gray and Thornton 1928) Goodfellow and Alderson, 1979. alkane hydroxylase
gene was cloned in Escherichia coli DH5a cells, as part of the expression vector pET 28a (+). As a result of the
research, it was suggested that bacteria of the genus Rhodococcus with certain modifications can be used as an
enzyme for the biological degradation of plastic waste.
Ключевые слова: алкан-гидроксилаза, пластик, Rhodococcus erythropolis, клонирование.
Keywords: alkane hydroxylase, plastic, Rhodococcus erythropolis, cloning.
Введение
Пластмассы являются неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни из-за их широкого использования в различных отраслях. И, конечно же,
пластиковые предметы привлекают своей практичностью, низкой стоимостью и долговечностью. Однако долговечность, которая считалась большим
преимуществом использования пластмасс, была пересмотрена в качестве основной причины экологических проблем, в частности из-за накопления отходов пластмасс на свалках и в океане.
Производство пластмасс постоянно росло, и в
2015 году в мире было произведено около 320 миллионов тонн пластмасс (Geyer et al., 2017). Поскольку большинство пластмасс устойчивы к биологическому разложению и требуют длительного
времени для разложения, ожидается, что к 2050
году объем накопленных пластиковых отходов достигнет 33 миллиардов тонн. Поэтому вопрос сокращения пластиковых отходов на сегодняшний
день является актуальным. Такая востребованность
связана с колоссальными загрязнениями окружающей среды в мировом масштабе отходами синтетических пластиков. При этом их синтез осуществляется из невозобновляемых ископаемых ресурсов
нефти и газа. Для удаления пластиковых отходов и
переработки материалов на основе пластмасс существуют методы химической деградации, такие как
гликолиз, метанолиз, гидролиз, аминолиз и аммонолиз. Однако, такие методы требуют высокой температуры, часто генерируют дополнительные загрязнители в окружающую среду и являются нерентабельными.
В качестве альтернативы вышеуказанным методам может быть применена биокаталитическая
деградация, как экологически безопасный метод.
Было проведено множество исследований, направленных на снижение нагрузки на окружающую
среду за счет улучшения разлагаемости отходов полиэтилена.
Полиэтилен обладает высокой гидрофобностью и химически инертен, а микробы на поверхности земли еще не полностью эволюционировали,
чтобы переваривать искусственно изготовленные
пластмассы (Tokiwa et al., 2009).
Насколько нам известно, о генах микробных
ферментов полиэтилена никогда не сообщалось.
Вместо этого были изучены ферменты разложения
алканов. Поскольку ген, кодирующий алкангидроксилазу, является ключевым ферментом, катализирующим первую стадию реакции разложения ал-

кана (Kohno et al., 2002), такой же тип фермента может участвовать также и в разложении полиэтилена.
Бактерии, утилизирующие алканы, широко
распространены в морской и наземной среде
(Wentzelet al., 2007). Эти бактерии обычно обладают ферментной системой Alk, которая участвует
в метаболическом пути разложения алканов, основных соединений, содержащихся в нефти и ее производных (Rojo et al., 2009). Функциональная ферментная система Alk включает трансмембранную
алканмонооксигеназу AlkB (кодируемую геном
alkB и участвующую в начальной стадии активации
аэробного метаболизма алифатических углеводородов) и два кофактора, названные рубредоксином
(alkF) и рубредоксинредуктазой (alkG). Эти кофакторы ответственны за перенос электронов, участвующих в гидроксилировании алкана с помощью
AlkB (Beilen at al., 2007).
Рассмотрено несколько работ, освещающих
изучение микроорганизмов, которые продуцируют
ферменты, участвующие в деградации алканов.
Белхадж и др. (Belhaj, 2002) изучали alkB и
родственные alkB гены, кодирующие фермент разложения алканов – алканогидроксилазу у бактерии
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula
1900, выделенной из почвы, загрязненной сырой
нефтью. Саадун и др. (Saadoun at al., 2008) идентифицировали alkB в стрептомицетах, проявляющих
высокую активность в отношении деградации алканов. Фэн и др. (Feng at al., 2007) выделили термофильный штамм, Geobacillus thermodenitrificans
NG80-2, из почвы вокруг резервуаров для хранения
нефти. Штамм проявлял высокую активность к деградации гексадекана. Они подтвердили экспрессию белка алкангидроксилазы с помощью протеомики и предложили штамм в качестве подходящего
инструмента
для
биоремедиации
нефтезагрязненной почвы. Пиколло и др. (Lo
Piccolo, 2011) описали ферментативную систему
деградации алканов Гордония sp., который может
расти на н-алканах С12 − С36 .
Смитс и др. (Smits, 1999) обнаружили alkB с
помощью праймера alkB из 18 штаммов почвенных
бактерий таких как Pseudomonas oleovorans Ли и
Чендлер 1941, P. putida Тревизан, 1889, P. fluorescens (Flügge 1886) Мигула, 1895, P. aeruginosa
(Шретер 1872) Мигула 1900, Acinetobacter spp., A.
calcoaceticus (Beijerinck, 1911) Baumann et al., 1968,
Comamonas testosterone (Marcus and Talalay 1956)
Tamaoka et al. 1987, Stenotrophomonas maltophilia
Palleroni & Bradbury 1993, Cupriavidus metallidurans
(Goris et al. 2001) Vandamme and Coenye 2004,

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
Rhodococcus rhodochrous (Zopf 1891) Tsukamura
1974 и Amycolatopsis rugosa (ex di Marco and Spalla
1957) Lechevalier et al. 1986. Выравнивание последовательностей ДНК и филогенетический анализ
показали, что идентичность последовательностей
ДНК находится в диапазоне от 36,0 % до 99,8 % в
зависимости от степени различия в микробных родах.
Объектом этого исследования служил ген alkB
бактерий Rhodococcus erythropolis. С помощью
BLAST-анализа из базы данных GenBank было проведено сравнение нуклеотидных последовательностей хорошо изученного alkB гена бактерий
Alcanivorax borkumensis SK2 (NC008260.1),
Pseudomonas aeruginosa PAO1(NC009656.1) с геномом бактерии Rhodococcus erythropolis. В результате чего было выявлено их сходство (40,97 %,
41,60 %) с соответствующим участком alkB. Целью
исследования являлось подтверждение наличия
гена alkB у бактерий Rhodococcus erythropolis посредством амплификации с использованием вырожденных олигонуклеотидных праймеров и клонирование гена в клетках Escherichia coli c используя вектор pET28c (+).
Материалы и методы
В работе использовали культуру Rhodococcus
erythropolis, любезно предоставленную заведующим лабораторией молекулярной биотехнологии
Национального центра биотехнологий Абельденовым Сайлау Касеновичем. Штамм является аэробом, немотильной грамположительной бактерией.
Для поддержания культуры, наработки биомассы
клеток и количественного учета использовался питательный агар стандартного состава.
Бактериальную ДНК выделяли из суточной
культуры, выращенной при 37 °С в жидкой питательной среде. Клетки отделяли от культуральной
жидкости с помощью центрифугирования 10 минут
при 6000 об/мин (Centrifuge 5415 D, Eppendorf,
USA). Выделение ДНК из полученного материала
осуществляли с помощью набора реагентов Thermo
Scientific GeneJET Genomic DNA Purification Kit
№0721 (Thermo Scientific, USA).
Выделение гена AlkB
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Для подбора и оптимизации праймеров, специфичных в отношении изучаемого рода Ген «алкангидроксилазы» был амплифицирован с помощью
праймеров следующей последовательности с рестриктазами Ndel и BamH1:
AlkRefw5’GGCAGCCATATGGCGGCGTTGG
TGTACACCG 3’
AlkRerv5’CAAGGATCCTCATGCATTCACCC
CGTAGGCCG 3’
Реакционная смесь для амплификации доводилась до 50 мкл, которая включала: 3 мкл 5 × ПЦР
буфера, 4 мкл dNTP, по 1 мкл AlkRefw – AlkRerv праймеров, 1 мкл Phusion-полимеразы, 29 мкл деионизованной воды (MQ) и 4 мкл геномной ДНК
исследуемого организма.
Термическая программа цикла амплификации
на амплификаторе проводилась следующим образом:
1) первоначальная денатурация 98 °С − 5 мин;
2) 35 циклов: 98 °С – 30 с, 55 °С – 3 с, 72 °С – 1
мин;
3) финальная элонгация 72 °С 3 мин;
4) охлаждение до 4 °С.
Продукты амплификации анализировали путем электрофоретического разделения в 1 % агарозном геле, окрашенном бромистым этидием. В качестве буферной системе использовали трис-боратный буфер (1% TBE). Электрофорез проводили при
следующем режиме: 120 В, 50 мА, 40-50 мин. В качестве маркера использовали O’RangeRuler DNA
Ladder Mix №1173. В качестве контроля использовали реакционную смесь, содержащую плазмиду
известной длины. Результаты визуализировали в
трансиллюминаторе.
Гидролиз полученного фрагмента ДНК рестриктазами Ndel и BamH1 осуществляли в буферных растворах при оптимальных условиях, рекомендуемых для каждого из ферментов фирмой
производителем. Отчистку реакционной смеси от
продуктов реакции проводили с помощью набора
Monarch (New England Biolabs, США).
Лигирование. Для создания системы экспрессии гена, кодирующего алкан-гидролазу, использовался коммерческий вектор pET28c, физическая
карта которого представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема строения вектора pET28c (+)
Фрагменты векторной ДНК pET 28а (+) и ампликона гена alkB, полученными в результате гидролиза рестриктазами, лигировали ДНК-лигазой
фага Т7.
Концентрация вектора и гена в реакционной
смеси были равны 50 и 32,8 нг/мкл соответственно.
Концентрация ДНК-лигазы составляла 5 ед/мкл.
Реакцию проводили при 4 ° С в течении 24 часов.
Трансформация клеток E. сoli. Трансформацию клеток плазмидной ДНК проводили методом
Heat shock. Хемокомпонентные клетки DH5a предварительно вытащили из -80 оС, добавили к нему 5
мкл лигазной смеси и инкубировали около 30 минут на льду. Далее, под воздействием температурного шока, инкубировали 45 секунд при 42°C на водяной бане, после инкубации добавили 200 мкл
среды SOC (Super Optimal broth with Catabolic
repressor) заранее прогретой при 37 °С. И инкубировали в течение часа при 150-170 об/мин. После
трансформации клетки с плазмидой pET 28 c +
AlkB и высевали на чашки с агаризованной средой
LB, содержащей 40 мкг/мл канамицина. Чашки инкубировали при 37 ° С в течение 12 часов.
Селекция клеток E. сoli, содержащих рекомбинантные плазмиды. На наличие вставок гена
алкан-гидролазы в составе плазмид клетки анализировали методом ПЦР. Клетки с отдельных колоний
скалывали стерильными зубочистками и погружали в ПЦР-микс следующего состава: 10 Taq

buffer, 2 mM dNtp mix, 50 mM Mg Cl2, Fw T7 primer
(10uM), Rv T7 primer (10uM), Taq polimerase, MQ
H2O.Сколотые клетки одновременно пересевали на
параллельную чашку с агаризованной средой LB,
содержащей антибиотик.
Термическая программа цикла амплификации
на амплификаторе проводилась следующим образом:
1) первоначальная денатурация 95 °С − 5 мин;
2) 35 циклов: 95 °С – 1 мин, 55 °С – 1 мин, 72
°С – 1,3 мин;
3) финальная элонгация 72 °С 10 мин;
4) охлаждение до 12 °С.
Продукты ПЦР анализировали с помощью
электрофореза в 1%-ом агарозном ТВЕ геле. Выявление на геле после электрофореза продукта ПЦР,
соответствующего по размеру длине клонированной последовательности гена alkB, свидетельствовало о присутствии в анализируемом образце плазмид со вставкой этого гена.
Результаты и обсуждение
Подтверждение наличия гена алкан-гидроксилазы у бактерии Rhodococcus erythropolis.
Для подбора праймеров c помощью базы данных NCBI была определена позиция и полный нуклеотидный состав гена alkB в геноме бактерии Rh.
erythropolis, изображенного на рисунке 2.
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1 atggcggcgt tggtgtacac cgagccagat ggtcggctcg caacttggag agaccggaaa
61 cgctacttgt ggctgttggc gctgattccg tcatcggcaa ctttcatcgc cgtgggactt
121 gttaccgcca ccggatggaa tgtcttctgg tggaccggcc cactgattgc gttcgctctc
181 attcccgtca tcgacatcct ggcgggtgag gacgggaaga atccgcccga cgaggtgatc
241 gacgaactcg agaacgaccg cttctaccgg tggtgcacct acgcctatct gccgctgcag
301 tacacggcct tcttcctgtc ctgctacatc tgggcacgtt gggatttgag cgttctctcc
361 aatatcggac tcgcagtgac gatcggtgtg acggccggaa tcggcatcaa cacagcccat
421 gaactcgggc acaagaagga gagcgtcgag cgctggttgt ccaaaatcgt tctcgcacaa
481 agtgcttacg gtcacttcta cctcgagcac aaccgtggcc accatgtgcg agtgtcgact
541 ccggaagatc cggcgacctc gcgcttcggt gagaccctct acggtttctg gccgcgcagc
601 gtcggcgggg gattgaaatc ggcgtggcat ctcgagaaga cccgcttcga gcgtttgggc
661 accacgcact ggagcatcaa gaacgacgtg ctcaacgcct ggctcatgtc ggttgttctg
721 ttcggtgtcg cgcttgcagt attcgggatc ggcatcgcgc cgtacctcgt gatccaggcg
781 ttcatcgggt tttcgctgct cgaagcgatc aactacctcg agcactacgg actcctgcgt
841 cagaaaaccg caagcggacg gtacgagcga tgcacgccgg cgcacagctg gaacagtgat
901 cgcatctgca ccaacgtctt tctctatcac ctgcagcggc acagcgatca ccatgcgaat
961 ccgacacgtc gttaccaggc gcttcgcagt atggaagagg cccctcagct cccgagcggc
1021 tacgccagca tgatcatgct cgccaccgtt ccacccctgt ggcgcaaggt gatggaccac
1081 cgcgtcctcg agcactaccg aggtgacatc acccaggtca acatcgcgcc gaagaagcgc
1141 gccaagatcc tcgcggccta cggggtgaat gcatga
Рис. 2. Нуклеотидный состав гена alkB в геноме бактерии Rhodococcus erythropolis.
Далее, используя blast-анализ, было проведено
прямое сравнение исследуемого гена у штаммов
бактерий
Alcanivorax
borkumensis
SK2
(NC008260.1), описанного в научной работе А.
Хара и др. (Hara, 2002) и бактерии Pseudomonas
aeruginosa PAO1(NC009656.1), описанной Смитом
и др. Согласно работам данных авторов, известно,
что штаммы бактерий Alcanivorax borkumensis SK2
и Pseudomonas aeruginosa PAO1 содержат ген «алкан-гидролазы» способной к деградации алканов.
Сходство аминокислотной последовательности алкан-гидролазы Rhodococcus erythropolis и бактерии
Alcanivorax borkumensis SK2 составила 43,65 %,

43,69 % − Pseudomonas aeruginosa PAO1. Данный
процент сходства доказывает, что выбранный нами
ген имеет нужные свойства.
Амплифицированный фрагмент alkB подвергали электрофорезу на агарозном геле, который показал, что длина гена составляет около 1100-1200
bp (рис. 3). Согласно базе данных NCBI, длина гена
alkB штамма Rhodococcus erythropolis составляет
1176 п. н. и поскольку полоса амплифицированного
фрагмента появляется на уровне 1100 - 1200 п. н.,
как показано на рисунке 1 можно сделать вывод,
что данный штамм действительно имеет ген alkB.

Рис. 3. Электрофорез ПЦР-продукта ДНК Rhodococcus erythropolis, соответствующего гену alkB
Клонирование гена alkB в клетках E. сoli
После трансформации хемокомпетентных клеток E. сoli DH5a продуктами лигирования вектора
pET 28 c и ампликона гена alkB, было получено 30
колоний, из которых отобрано 15 единичных клонов. Все отобранные колонии были исследованы

вышеизложенным методом с помощью ПЦР на
наличие в них рекомбинантных плазмид, содержащих ген alkB.
В результате скрининга удалось идентифицировать 2 клона, содержащие рекомбинантные плазмиды (рис. 4).
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Рис. 4. Результат ПЦР-скринига на выявление клеток, содержащих плазмиды со встроенным геном alkB
Заключение
Таким образом, посредством амплификации с
использованием вырожденных олигонуклеотидных
праймеров, было доказано, что бактерии
Rhodococcus erythropolis (Gray and Thornton 1928)
Goodfellow and Alderson, 1979, известные, как микроорганизмы, обладающие широким катаболическим разнообразием и уникальными ферментативными способностями, которые имеют важное экологическое и биотехнологическое значение
содержат ген alkB, ответственный за фермент алкан-гидроксилазу. Поскольку ген, кодирующий алкангидроксилазу, является ключевым ферментом,
катализирующим первую стадию реакции разложения алкана, такой же тип фермента может участвовать и в разложении полиэтилена. Поэтому можно
предполагать, что бактерии рода Rhodococcus Zopf,
1981 с определенными модификациями, которые в
будущем еще предстоит разработать, можно использовать в качестве фермента для биологической
деградации пластиковых отходов.
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Аннотация
Для каждого вида спорта характерен определенный тип телосложения [1], и темпы биологического
созревания индивида [2,7]. Ранняя спортивная специализация во многих видах спорта выдвигает на передний план вопросы, направленные на изучение роста и развития организма юных спортсменов. Известно,
что физическое развитие и морфофункциональные показатели могут являться в значительной степени
ограничителями в достижении высоких спортивных результатов в спорте [5].
В последние годы накоплен большой материал по динамике физического и биологического развития
спортсменов различных специализаций, изучена взаимосвязь спортивных достижений с темпами роста и
развития индивида. Наибольшие сдвиги в физическом развитии человека происходят в возрасте 13-14 лет.
Этот возраст совпадает с интенсивным пубертатным развитием, который является наиболее значимым в
жизни спортсменов. Известны работы, посвященные изучению физического развития спортсменов в этот
период [3,4,5,6,7], а также исследования морфофункциональных показателей пловцов и прыгунов в воду
11-13 лет [8,9,10], что совпадает с началом этого периода. Однако сравнение показателей телосложения и
физического развития юных пловцов и прыгунов в воду 13 - 14-летнего возраста ранее не проводилось.
Материал. В статье приводится сравнение физического развития и морфофункциональных показателей юных пловцов и прыгунов в воду 13- 14 летнего возраста, воспитанников СШОР г. Москвы. Методы
исследования: антропометрия, фракционирование массы тела, методы математической статистики. Результаты. Выявлены различия в физическом развитии, составе массы и пропорциях тела прыгунов в воду
и пловцов 13-14 лет. Юные пловцы 13 и 14 лет превосходят своих сверстников прыгунов в воду по длине
тела, индексу Брока, а также по массе тела в 14- летнем возрасте. По показателям обхвата грудной клетки
пловцы несколько превосходят прыгунов в воду, хотя достоверных различий не обнаружено.
Прыгуны в воду 13 и 14 лет имеют более высокие показатели мышечного и костного компонентов,
чем пловцы. Выявлены достоверные различия в пропорциях тела: отношения массы тела и обхвата грудной клетки к длине тела пловцов и прыгунов в воду. В 13-летнем возрасте выявлены значимые различия
по отношению ширины плеч и ширины таза к длине тела. Причем к 14 годам эти различия становятся
незначимыми.
Заключение. Проведенное исследование позволило выявить различия в физическом развитии пловцов и прыгунов в воду в период 13 - 14 лет. Так, юные пловцы 13 и 14 лет превосходят своих сверстников
прыгунов в воду по длине тела, и по индексу Брока, различия статистически достоверны (р<0,05). Кроме
того, обнаружено уменьшение различий в пропорциях тела юных спортсменов. Так, соотношение поперечных и продольных размеров тела к 14 годам у прыгунов в воду и пловцов не имеют достоверных различий. Можно предположить, что в 14 лет формируется морфотип характерный для представителей этих
видов спорта. Что, по-видимому, обусловлено влиянием спортивного отбора, с одной стороны, а с другой
особенностями спортивной деятельности.
Abstract
Each sport is characterized by a certain type of physique [1], and the rate of biological maturation of the
individual [2,7]. Early sports specialization in many sports brings to the fore issues aimed at studying the growth
and development of the body of young athletes. It is known that physical development and morphofunctional
indicators can be largely limiting factors in achieving high athletic results in sports [5].
In recent years, a lot of material has been accumulated on the dynamics of physical and biological development of athletes of various specializations, the relationship of sports achievements with the growth and development rates of an individual has been studied. The greatest shifts in the physical development of a person occur at
the age of 13-14 years. This age coincides with intensive pubertal development, which is the most significant in
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the life of athletes. There are works devoted to the study of the physical development of athletes during this period
[3,4,5,6,7], as well as studies of morphofunctional indicators of swimmers and divers aged 11-13 years [8,9,10],
which coincides with the beginning of this period. However, the comparison of the physique and physical development of young swimmers and divers aged 13-14 years has not been carried out before. Material. The article
presents a comparison of physical development and morphofunctional indicators of young swimmers and divers
aged 13-14 years, pupils of the SSHOR of Moscow. Research methods: anthropometry, fractionation of body
weight, methods of mathematical statistics. Results. Differences in physical development, weight composition and
body proportions of divers and swimmers aged 13-14 were revealed. Young swimmers aged 13 and 14 surpass
their peers in body length, Broca's index, and body weight at the age of 14. In terms of chest girth, swimmers are
somewhat superior to divers, although no significant differences were found.
Divers aged 13 and 14 have higher indicators of muscle and bone components than swimmers. Significant
differences in body proportions were revealed: the ratio of body weight and chest circumference to the body length
of swimmers and divers. At the age of 13, significant differences in the ratio of shoulder width and pelvic width
to body length were revealed. Moreover, by the age of 14, these differences become insignificant.
Conclusion. The study revealed differences in the physical development of swimmers and divers in the period
of 13-14 years. Thus, young swimmers aged 13 and 14 years outperform their peers in body length and Broca's
index, the differences are statistically significant (p<0.05). In addition, a decrease in differences in the proportions
of the body of young athletes was found. Thus, the ratio of transverse and longitudinal body sizes by the age of 14
in divers and swimmers have no significant differences. It can be assumed that at the age of 14, a morphotype
characteristic of representatives of these sports is formed. Which, apparently, is due to the influence of sports
selection, on the one hand, and on the other, the peculiarities of sports activity.
Ключевые слова: пловцы, прыгуны в воду, физическое развитие, состав массы тела.
Keywords: swimmers, divers, physical development, body mass composition.
Для каждого вида спорта характерен определенный тип не только телосложения, но и темпы
физического развития. Физическое развитие и морфофункциональные показатели могут являться в
значительной степени ограничителями в достижении высоких спортивных результатов в спорте.
Изучение морфофункциональных показателей
спортсменов специализирующихся в различных видах спорта является одним из основополагающих
направлений спортивной науки. Известные ученые
занимались исследованием особенностей телосложения спортсменов [1,2,7]. Изучение морфофункциональных показателей лежит в основе решения
проблем современного спорта, а именно, отбора и
определения спортивной пригодности в различных
видах спорта [2,3,4,5,], определения темпов роста и
кратковременной перспективности на протяжении
отдельных возрастных периодов [6] и ориентации
жителей различных регионов в выборе спортивной
специализации и др.
В последние годы накоплен большой материал
по динамике физического и биологического развития спортсменов различных специализаций и возраста [7,8,9], изучена взаимосвязь спортивных достижений с темпами роста и развития индивида.
Пубертатный период является наиболее значимым
в жизни спортсменов. Наибольшие сдвиги в физическом развитии человека происходят в возрасте
13-14 лет. Известны работы посвященные изучению физического развития спортсменов в этот период [6,10]. Однако сравнение показателей телосложения и физического развития юных пловцов и

прыгунов в воду 13 - 14-летнего возраста ранее не
проводилось.
Целью явилось определение особенностей телосложения и физического развития в период 13 14 лет пловцов и прыгунов в воду.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности физического развития юных пловцов и прыгунов в воду 13- 14 лет.
2. Сравнить показатели состава массы тела
юных пловцов и прыгунов в воду 13- 14 лет.
3. Выявить основные отличия телосложения
юных спортсменов, специализирующихся в плавании и прыжках в воду.
Методы и организация исследования. Для изучения физического развития и особенностей телосложения юных пловцов и прыгунов в воду использовался метод антропометрии. Результаты измерений обрабатывались с помощью методов
математической статистики, вычислялись: средние
показатели – Х, стандартные отклонения – σ, достоверность различий средних показателей по t–
критерию Стьюдента. В исследовании участвовали
юные пловцы и прыгуны в воду СШОР г. Москвы
13- 14 лет, в количестве 20 человек в каждой возрастной группе.
Результаты исследования:
Анализ основных показателей физического
развития показал, что по длине тела юные прыгуны
в воду несколько отстают от своих сверстников
пловцов (таблица 1). Разница по показателям длины
тела в 13 летнем возрасте и составляет 11,0 см, а в
14 лет достигает 20,0 см.
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Таблица 1.
Сравнительные данные показателей физического развития пловцов и прыгунов в воду 13-14 лет.
Пловцы
Прыгуны в воду
Возраст
Показатели
Р
(лет)
Х±σ
Х±σ
13
155,0 ± 5,4
146,2 ± 7,0
< 0,05
Длина тела (см)
14
169,6±6,8
149,6± 6,9
< 0,01
13
38,4 ± 8,9
39,5 ± 6,1
>0,05
Масса тела (кг)
14
56,8±8,4
42,15 ± 6,2
<0,05
13
77,0 ± 3,9
74,7± 5,5
>0,05
Обхват грудной клетки (см)
14
80,2+4,8
75,8± 4,36
>0,05
13
15,5
7,8
<0,05
Индекс Брока (длина тела – масса тела – 100)
14
12,8
3,45
<0,05

Сопоставление показателей массы тела пловцов и прыгунов в воду 13 и 14 лет свидетельствует
об отсутствии достоверных различий в 13-летнем
возрасте, в то время как, к 14 годам разница достигает значимых величин (в среднем 14,65 кг
(р<0,05).
По обхвату грудной клетки пловцы 13–14- лет
имеют более высокие показатели, чем у прыгунов в
воду, однако различия статистически недостоверны
(р>0,05).
По индексу Брока, пловцы значительно превосходят прыгунов в воду, как в 13 лет, так и в 14
лет. Индекс Брока пловцов 13-и лет составляет 15,5,
в то время как у прыгунов в воду лишь 7,8, а в 14
лет 12,8 и 3,35 соответственно (таблица 1.)

Изучение состава массы тела исследуемых
групп свидетельствует о том, что по показателям
мышечного компонента прыгуны в воду превосходят пловцов, и различия достоверны. С возрастом
мышечный компонент прыгунов в воду и пловцов
увеличивается.
Исследование показателей костного компонента массы тела свидетельствует о том, что для
прыгунов в воду характерен более тяжелый костяк.
При этом по костной массе различия пловцов и
прыгунов в воду составляют в 13 лет 3,9% (р<0,05),
а в 14 – только 1,01% (р>0,05). Активная масса тела
у прыгунов в воду при этом достоверно выше в 13
лет, а к 14 годам различия становятся недостоверны
(таблица 2).
Таблица 2
Сравнительные данные компонентов массы тела пловцов и прыгунов в воду 13- 14 лет (%).
Пловцы
Прыгуны в воду
Возраст
Показатели
Р
(лет)
Х±σ
Х±σ
13
42,5 ± 2,4
47,2 ± 3,3
< 0,05
Мышечная масса
14
45,8+4,7
49,1 ± 3,4
< 0,05
13
17,7 ± 1,7
21,6 ± 0,6
< 0,05
Костная масса
14
19,0+2,8
20,01 ± 1,5
>0,05
13
13,2 ± 2,7
10,3 ± 0,2
< 0,05
Жировая масса
14
12,8+3,6
8,7 ± 3,1
< 0,05
13
61,3 ± 4,8
67,8 ± 1,7
< 0,05
Активная масса тела
14
64,8± 3,6
69,11 ± 4,9
>0,05

Сопоставление показателей жирового компонента, показывает, что у пловцов он выражен сильнее, чем у прыгунов в воду. Так различия у пловцов
и прыгунов в воду 13 лет составляют 2,9 % , в 14
лет – 4,1%. Это, по-видимому, связано со спецификой плавания, с увеличенной теплоотдачей, и
вследствие чего формируется подкожный жир, защищающий организм от переохлаждения. Кроме
того, наличие жировой массы увеличивает плавучесть, что также важно.

Для прыгунов в воду наличие жирового компонента также обязательно, поскольку постоянная
смена воздействия на организм водной и воздушной среды требует для защиты здоровья наличие
подкожного жира. Однако, требования спортивной
деятельности не позволяют иметь излишнее количество жировой массы. Это подтверждается данными активной массы тела, которая у прыгунов в
воду несколько выше, чем у пловцов в 13-летнем
возрасте, хотя в 14 лет эти различия уже не достигают значимых величин.
Таблица 3.
Пропорции тела юных пловцов и прыгунов в воду 13-14 лет (в%)
Пловцы
Прыгуны в воду
Показатели
Возраст (лет)
Р
Х±σ
Х±σ
13
24,8± 0,4
27,0±0,5
< 0,05
Масса тела /длина тела
14
33,5±0,3
28,17±0,4
< 0,05
13
49,7± 0,2
51,1±0,5
< 0,05
Обхват грудной клетки / длина тела
14
47,3±0,4
50,6±0,5
< 0,05
13
23,0±0,2
22,2 ± 0,2
< 0,05
Ширина плеч / длина тела
14
21,5±0,3
21,7± 0,4
>0,05
13
14,8±0,15
15,5 ± 0,2
< 0,05
Ширина таза / длина тела
14
15,2±0,2
15,3±0,5
>0,05
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Анализ пропорций тела прыгунов в воду и
пловцов 13 - 14 лет позволил выявить достоверные
различия, по ряду показателей: отношения массы
тела к длине, обхвата грудной клетки к длине тела.
А в 13-летнем возрасте отмечены несущественные
различия отношений ширины плеч и ширины таза к
длине тела. Причем к 14 годам они становятся незначимыми (р>0,05).
Результаты исследования позволяют говорить
о том, что к 14 годам у юных спортсменов исследуемых групп формируется морфотип пловца и прыгуна в воду. Пловцы характеризуются высоким ростом, относительно низким весом и высокими показателями индекса Брока. А прыгунов в воду
отличает относительно невысокий рост, и атлетическое телосложение, что выражается в значительных
показателях мышечной и костной ткани. Однако к
14 годам пропорции тела, а именно соотношение
поперечных и продольных размеров тела пловцов и
прыгунов в воду не имеют достоверных различий
(таблица 3).
Таким образом, проведенное исследование
позволило выявить различия в физическом развитии пловцов и прыгунов в воду. Так, юные пловцы
13 и 14 лет превосходят своих сверстников прыгунов в воду по длине тела, и по индексу Брока, различия статистически достоверны (р<0,05), а также
по массе тела в 14 летнем возрасте. По показателям
обхвата грудной клетки пловцы несколько превосходят прыгунов в воду, хотя достоверных различий
не обнаружено.
Изучение состава массы тела позволило установить, что прыгуны в воду превосходят пловцов
13 и 14 лет по показателям мышечного и костного
компонентов, различия статистически достоверны.
Это же подтверждается данными активной массы
тела, которая выше у прыгунов в воду во всех исследуемых возрастах. Жировой компонент у пловцов выражен сильнее, чем у прыгунов в воду как в
13, так и в 14 лет.
Пропорции тела прыгунов в воду и пловцов 13
- 14 лет достоверно различаются по показателям:
отношения массы тела и обхвата грудной клетки к
длине тела. А в 13-летнем возрасте выявлены достоверные различия отношения ширины плеч и ширины таза к длине тела. Причем к 14 годам эти различия становятся не значимыми (р>0,05).
Установлено, что к 14 годам у юных спортсменов уже окончательно сформирован морфотип
пловца и прыгуна в воду. Пловцов отличает высокий рост, относительно небольшой вес и высокий
показатель индекса Брока. Для прыгунов в воду характерен относительно невысокий рост и атлетическое телосложение.
Выявлено снижение различий в соотношении
поперечных и продольных размеров тела к 14 годам
прыгунов в воду и пловцов. Можно предположить,
что в 14 лет формируется морфотип характерный
для представителей этих видов спорта, форма тела
которых напоминает перевернутую каплю, о чем
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упоминалось в работе Э.Г. Мартирсова и Г.С. Туманяна [1].
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Анотація
Досліджено ефективність застосування гелю Простатилену сумісно з вітаміном D3 щодо корекції репродуктивних розладів у самців щурів із простатитом. Виявлено, що використання гелю Простатилену та
вітаміну D3 незалежно від шляху введення позитивно впливає на стан сперматогенеза щурів із експериментальним простатитом, викликаним кріотравмою передміхурової залози. Ректальне застосування комбінації гелю Простатилену з вітаміном D3 виказує більш ефективний вплив на спермограму щурів із простатитом, ніж застосування компонентів гелю різними шляхами.
Abstract
The effectiveness of the use of Prostatilen gel in combination with vitamin D3 in the correction of reproductive disorders in male rats with prostatitis was studied. It was found that the use of Prostatilen gel and vitamin D3,
regardless of the route of administration, has a positive effect on the spermatogenesis of rats with experimental
prostatitis caused by cryotrauma of the prostate. Rectal administration of the combination of Prostatilen gel with
vitamin D3 has a more effective effect on the spermogram of rats with prostatitis than the use of gel components
in different ways.
Ключові слова: простатит, Простатилен, самці щурів, спермограма.
Key words: prostatitis, Prostatilen, male rats, spermogram.
Вступ.
Однією з головних проблем, пов'язаних із простатитом, є його вузьконаправлене лікування без

урахування багатофакторності патогенезу і простатопатії та андрогензалежності передміхурової залози [1].
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У даний час вітамін D розглядається як D-гормон, що має рецепторний апарат у багатьох клітинах і тканинах. Показано, що у чоловіків рівень вітаміну D визначає якісні та кількісні параметри еякуляту [2, 3]. Зокрема, вітамін D володіє цілим
спектром позитивних фізіологічних ефектів щодо
передміхурової залози (протизапальним, стероїдогенез-протективним, антибактеріальним, антипроліферативним, нейропротективним, знеболювальним). Цей позитивний вплив дозволяє протистояти
клітинним механізмам формування та прогресування різноспрямованих хронічних запальних реакцій, що становлять суть патогенезу різних форм
хронічного простатиту, включаючи хронічний інфекційний простатит та абактеріальний синдром
хронічного тазового болю. З урахуванням високої
частоти дефіциту вітаміну D у хворих урологічного
профілю та його важливою фізіологічною роллю
передбачається, що управління статусом цього вітаміну у чоловіків може розглядатися як доцільна
діагностична та ефективна фармакотерапевтична
опція при хронічних запальних захворюваннях передміхурової залози, яка традиційно і часто характеризуються незадовільними результатами стандартної комплексної терапії [4, 5].
В експерименті показано, що нестача вітаміну
D у тварин призводить до зменшення маси сім’яників, порушення дозрівання сім’явивідних протоків
та концентрації сперматозоїдів [6]. Насиченість вітаміном D веде до значного покращення сперматогенезу у тварин із фторидної моделлю безпліддя [7].
В той же час, як клінічні, так і експериментальні дані стосовно дії вітаміну D суперечливі і дослідження, поки що, не змогли встановити певний
взаємозв'язок між статусом вітаміну D і виробленням гормонів яєчками [8]. Дані, що наведено в літературі, демонструють широку варіабельність в дизайні, методології, контенгенті хворих, референтних значеннях та способах введення самого
вітаміну або його метаболітів, які були використані
для оцінки статусу вітаміну D та потребують подальших досліджень.
Мета: визначити ефективність застосування
вітаміну D3 сумісно з Простатиленом щодо корекції порушень генеративної функції, що виникає
унаслідок хронічного експериментального простатиту.
Матеріали та методи.
Дослідження проводилися на статевоактивних
семимісячних самцях щурів масою 250-300 г популяції Вістар відповідно до національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», які узгоджуються з положеннями Європейської конвенції [9]. Щури утримувалися у клітках
поодинці у стандартних умовах віварію при природному освітленні, питному режимі ad libitum та раціоні, який рекомендовано для даного виду тварин.
Статевоактивних щурів було рандомізовано
поділено на групи: ХП (без лікування),
ХП+розчинник (олія), ХП+Простатилен (per rectum
введення 0,5 % гелю Простатилену), ХП+D3 (per os
вітаміну D3), група ХП+(Пр+D3)(rec) (per rectum
введення гелю Простатилену із вітаміном D3, що
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виготовлено в лабораторних умовах ex tempore),
група ХП+Пр(rec)+D3(оs) (per rectum введення
гелю Простатилену та застосування per os вітаміну
D3). Контрольними вважались хибнооперовані тварини (група Контроль).
Як препарат порівняння було використано 0,5
% гель Простатилену [10], який вводили в об’ємі
0,5 мл на тварину (група ХП+Простатилен). Вибір
референтного препарату зроблено на підставі таких
показань для його застосування як абактеріальний
хронічний простатит та чоловіче безпліддя [11].
Абактеріальне запалення передміхурової залози моделювали шляхом кріотравмування вентральної частини за допомогою кріозасобу Wartner
(виробник Omega Pharma International, Бельгія)
[12].
Через два тижня після операції починали лікування протягом 21 дня.
Ректальне (per rectum) введення досліджуваних сполук та препарату порівняння здійснювали в
об’ємі 0,5 мл у верхній відділ прямої кишки на глибину (20-25) мм від ануса для чого виготовляли нетравматичний напівтвердий катетер діаметром 3
мм, використовуючи стандартний медичний катетер внутрішньовенний Батерфляй (метелик) для
введення ліків (розмір G23 Angelmed, артикул:
456652). Вітамін D3 давали в об’ємі 0,5 мл в масляному розчині в дозі 4000 МО (per os).
Тварин виводили з експерименту шляхом
швидкої декапітації на 36 добу після операції.
Дослідження стану сперматогенезу проводили
у суспензії придатку сім’яника за допомогою мікроскопа «Біолам», визначаючи концентрацію епідидимальних сперміїв, їх рухливість та відсоток патологічних форм за загальноприйнятою методикою
з використанням камери Горяєва [13].
Статистичний аналіз результатів проводився з
використанням критерію t Ст’юдента. Дані представлено як середнє арифметичне ( х ) та його похибка (±S х ). Відмінності між групами вважали
статистично вірогідними при р≤0,05.
Результати.
Аналіз результатів виявив, що моделювання
простатиту шляхом кріотравмування передміхурової залози (група ХП) позначилось на стані всіх показників спермограми. Концентрація сперматозоїдів в групі ХП знизилась до (38,1±4,9) млн/мл проти
групи Контроль (57,0±2,6) млн/мл. Рухливість
сперматозоїдів знижувалась до (37,2±3,4) % від показників групи Контроль (72,3±3,4) %. Патологічно
змінені клітини зустрічались частіше та складали
(13,3±1,1) % проти групи Контроль (4,1±0,6) %.
Такі зміни пояснюють меншу інтегральну репродуктивну здатність (Cn) самців із експериментальним
простатитом. Візуально ми спостерігали більш в'язку з жовтуватим відтінком суспензію епідидимальних сперміїв у тварин із простатитом, ніж у контрольних тварин, що і призвело до змін спермограми [14].
У щурів із експериментальним хронічним простатитом, які отримували розчинник, або вітамін
D3 в цьому розчиннику (групи ХП+розчинник та
ХП+D3) статистично значущих змін у показниках

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
спермограми не спостерігалось, у порівнянні з групою ХП. Проти групи Контроль в групах
ХП+розчинник та ХП+D3 були такі ж статистично
значущі відмінності всіх показників спермограми
як і в групі ХП.
Аналіз спермограми щурів із кріотравмою простати, яким ректально вводили гель Простатилену
(група ХП+Пр) виявив статистично значущі позитивні зміни. Так, у порівнянні з групою ХП, у цих
самців спостерігалось на 41 % збільшення рухливості сперміїв та на 27 % інтегрального показника СN,
а патологічні форми зустрічались в 1,8 раза рідше.
У щурів із експериментальним хронічним простатитом введення досліджувальних речовин різними шляхами: ректально Простатилену та перорально вітаміну D3 (група ХП+Пр(rec)+D3(оs)) призвело до статистично значущого збільшення на 40 %
рухливості сперміїв та зниження на 38 % патологічних форм сперматозоїдів у порівнянні з групою
ХП.
Ректальне введення гелю із фармацевтичною
композицією Простатилену з вітаміном D3 щурам
із
експериментальним
простатитом
(група
ХП+(Пр+D3)(rec)) статистично значуще позначилось на рухливості гамет, яка стала більшою на
43 % та відсотку патологічних форм сперміїв, яких
стало менш на 63 % ніж у групі ХП.
Таким чином, у щурів з експериментальним
простатитом сумісна дія Простатилену та вітаміну
D3 веде до покращення рухливості сперматозоїдів
та меншої зустрічі клітин патологічної форми. Ці
зміни більш виразливі при ректальному введенні
гелю
з
обома
компонентами
(група
ХП+(Пр+D3)(rec)).
Висновки.
Виявлено порушення сперматогенезу самців
щурів із кріотравмою передміхурової залози. Введення гелю Простатилену та вітаміну D3 незалежно
від шляхів введення позитивно позначилось на
стані сперматогенезу щурів із експериментальним
простатитом, викликаним кріотравою передміхурової залози. Для показників спермограми ректальне
введення гелю Простатилену сумісно з вітаміном
D3 виявляється більш ефективним, ніж отримання
гелю Простатилену per rectum та вітаміну D3.
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Аннотация
Мақалада интеллектуалды құндылықтардың объектілері мен материалдық емес активтердің құнын
бағалау әдістемелік тәсілдерін жетілдіру мәселелері қарастырылған. Зияткерлік меншік объектілеріне
құқықтарды қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің, ДЗМҰ ДСҰ және
ЕурАзЭҚ-тың негізгі нормативтік-құқықтық актілері талданды, бұл негізінен ұлттық режимдерде қолданылатын әдістермен шектеледі, бұл IP объектілерін коммерцияландыру және сату тәуекелдерін анықтайды
Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ нарығында. Қазақстанда бұрынғыша үш негізгі көзқарас шығындар, кірістер мен салыстырмалы көрсеткіштер пайдаланылғаны көрсетілді, - нәтижелер салмақты
үлгінің негізінде орташа бағаланады. Дегенмен, қазіргі заманғы жағдайларда осындай бағалау әдісі ұлттық
экономикаларда сыртқы факторлардың өсу рөлін ескере отырып, оны жетілдіруді талап етеді.
Abstract
Article examines the issues of improving methodological approaches to the evaluation of objects of intellectual value and the value of intangible assets. The main normative legal acts of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, WIPO WTO and the EAEC in the field of protection of rights to intellectual property objects
have been analyzed, which make it possible to conclude that in principle everything is limited to the methods used
in national regimes, and this determines the risks in the commercialization and sale IP objects in the common
market of the EAEC. It is shown that in Kazakhstan three main approaches are still used: costly, profitable and
comparative, - the results are averaged on the basis of a weighted model. However, such an appraisal approach in
modern conditions requires its improvement taking into account the growing role of external factors in national
economies.
Негізгі сөздер: зияткерлік меншік құқықтары, материалдық емес активтер, зияткерлік меншікті және
материалдық емес активтерді бағалау әдістері, ДСҰ, ЕАО, кәсіпорынның нарықтық құны, бәсекеге
қабілеттілік.
Keywords: intellectual property rights, intangible assets, methods for assessing intellectual property and intangible assets, WTO, EEA, market value of the enterprise, competitiveness.
Экономикалық дамудың қазіргі кезеңінің
ерекшелігі-кәсіпорынның
материалдық
емес
активтері
(МЕА)
кәсіпорынның
бәсекеге
қабілеттілігін қолдау мен оның құнының өсуінің
маңызды факторына айналады. Сонымен қатар,
кәсіпорындар қаржысының қазіргі заманғы
теориясында әлі күнге дейін материалдық емес
активтерді зерттеудің бірыңғай тәсілі жоқ, нақты
жұмыс істейтін зияткерлік капиталды бағалаудың
озық әдістемелік құралдары да жоқ. Нәтижесінде,
"әлеуетті инвесторларды ынталандырудың әлсіз
негіздемесі
және
зияткерлік
капиталға
инвестициялар зерттеулерінің толық болмауы,
кәсіпорындағы
Инновациялық
процестерді
реттеудің негізделген тетігінің болмауы олардың
отандық бизнеске қаражат салу жолында табиғи
кедергі болып табылады" [1, С. 51].
Тиімсіз қаржылық мінез-құлықтың себептерін,
кәсіпорынның материалдық емес активтеріне
инвестициялардың
құлдырауын
және

кәсіпорынның тұрақты дамуын қамтамасыз ететін
факторларды түсіну қысқа мерзімді уақытша
бағдардан туындаған инновациялық құбылыстарды
талдауға ықпал етуі мүмкін. Іс жүзінде, М.
Пестуновпен салыстырғанда, " инновациялық
жарақтандыруға,
материалдық
активтерге
материалдық емес активтерге, дәлірек айтқанда,
материалдық активтерге үлкен және өсіп келе
жатқан сұраныста көрінеді, олардың тиімділігі
оңай анықталады (таза операциялық кіріс, ішкі
кірістілік,
өтелу
мерзімі,
рентабельділік).
Компанияның
зияткерлік
капиталына
қызығушылықтың төмендеуімен бірге жүреді, ол
ұзақ өтелу кезеңі бар, жоғары тәуекелдері бар және
анықталатын кірісі қиын материалдық емес
активтер ретінде [1, С. 51, 52].
Сондықтан зияткерлік меншік объектілерін
бағалау негізінде МЕА құнын бағалау және,
тиісінше, ұтымды әдістемелік тәсілді әзірлеу
міндеттемесінің өзектілігі болып табылады.
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Қазіргі
уақытта
зияткерлік
меншік
объектілерін және материалдық емес активтерді
ұлттық деңгейде бағалау проблемаларына белгілі
бір елдің әлемдік экономикалық байланыстар
жүйесіне,
жаһандық
немесе
субөңірлік
интеграциялық
бірлестіктерге
қосылуымен
анықталатын сыртқы факторлардың әсері едәуір
дәрежеде әсер етеді. Атап айтқанда, Қазақстан
үшін-бұл ДСҰ және ЕАЭО.
ДСҰ
шеңберінде
зияткерлік
меншік
құқықтары мәселелері ДСҰ – ның зияткерлік
меншік құқықтарының сауда аспектілері туралы
келісімімен (бұдан әрі-ТРИПС) реттеледі, оның
ерекшелігі кейбір негізгі ережелер зияткерлік
меншік құқықтары жөніндегі базалық көпжақты
конвенциялар мен келісімдерде қамтылған
нормаларды
көрсетеді
және
олармен
имплементацияланады, ал "кеңейту" сипатындағы
басқа да нормалар осы халықаралық шарттардың
шеңберінен шығады.
Негізгі принциптерді талдау ТРИПС екенін
көрсетеді:
- құқық қолдануға баса назар аударады:
зияткерлік меншік құқығы сотта қорғалады деп
айту жеткіліксіз, бірақ қорғаудың жоғары
стандартын қамтамасыз ету қажет;
- ГАТТ - 94 негізгі қағидаттарын көрсететін
ережелерді қамтиды: ұлттық режим (3-бап),
барынша
қолайлылық
режимі
(4-бап),
транспаренттілік
(63-бап).
Алайда,
осы
қағидаларды толық қолдануға қатысты Берн,
Париж және Рим конвенцияларынан алып тастауға
сәйкес келетін алып қоюлар бар.
Тұтастай алғанда, бұл келісім зияткерлік
меншікке құқықтардың барлық дәстүрлі түрлерін
қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған.
Еуразиялық
интеграциялық
процесс
шеңберінде зияткерлік меншікті қорғаудың
құқықтық мәселелері іргелі құжат – Еуразиялық
экономикалық одақ туралы шартта көрініс тапқан.
Атап
айтқанда,
XXIII
"Зияткерлік
меншік"бөлімінде.
Осылайша, 89-бапта осы мәселелер бойынша
жалпы ережелер баяндалған: Одаққа мүше
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мемлекеттер зияткерлік меншік құқықтарын сақтау
және қорғау саласында ынтымақтастықты жүзеге
асырады, ұлттық заңнамаларды үйлестіруді жүзеге
асырады және зияткерлік меншік объектілеріне
құқықтарды тиімді қорғау мен қорғауды
қамтамасыз ету үшін консультациялар өткізеді.
Зияткерлік меншік объектілерінің құқықтық
режимін
белгілейтін
нормалар
90-бапта
баяндалған. Бұл, ең алдымен, басқа ұқсас
мемлекеттің аумағында бір мүше мемлекеттің
адамдарына ұлттық режим беру нормасы. Бұл
ретте, ұлттық заңнамаларда сот және әкімшілік
рәсімдерге және т. б. қатысты ұлттық режимнен
алып тастау көзделуі мүмкін.
Сондай-ақ Одақ мемлекеттерінің ұлттық
заңнамаларында халықаралық құқықтық актілерде
көзделгеннен гөрі зияткерлік меншік құқықтарын
қорғау мен қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз
ету нормалары көзделуі мүмкін. Еуразиялық
экономикалық одақ туралы шартқа № 26 арнайы
қосымшаның 16-тармағымен мүше мемлекеттердің
аумақтарында тауар белгісіне, Одақтың тауар
белгісіне айрықша құқықтың сарқылуының өңірлік
қағидаты қолданылады [2].
Бүгінде Зияткерлік меншік құқықтарының
сарқылу қағидатының төңірегінде Еуразиялық
экономикалық комиссия алаңында, ең алдымен,
Одаққа
мүше
мемлекеттердің
бизнесқоғамдастықтары өкілдерінің белсенділігі артып
келе жатқан кезде үлкен пікірталастар жүруде.
Шарттың өзінде де, №26 қосымшада да мүше
мемлекеттерде бағалау әдістері әдепкі бойынша
орын алатын зияткерлік меншікті бағалаудың
әдістемелік тәсілдеріне сілтемелер жоқ екеніне
назар аударған жөн. Алайда, мұның бәрі, біздің
ойымызша, одақтың ортақ нарығындағы Ұлттық
өнімдердің құны бойынша Одақ тараптарының
алшақтықтарында әлеуетті тәуекелдер үшін орын
қалдырады, бұл өзара сауда көрсеткіштеріне әсер
етпейді. Осыған байланысты, біздің ойымызша,
зияткерлік меншік пен МЕА бағалау процестерінің
қозғалыс сызбасы 1-суретте көрсетілген схема
түрінде көрінуі мүмкін.
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Сур.1-ЕАЭО шеңберінде келісілген зияткерлік меншікті және материалдық емес активтерді бағалауды
қалыптастыру схемасы
Дереккөз: мақала авторымен әзірлеген
Зияткерлік
меншік
объектілерін
және
материалдық емес активтер құнының негізінде
тауарлардың нарықтық құнын бағалау Одаққа
мүше
мемлекеттердің
құзыреті
болып
табылатындықтан,
Қазақстандағы
зияткерлік
меншікті бағалау саласындағы істің жай-күйін
назардан тыс қалдыруға болмайды.
Қазақстан Республикасы 1993 жылдан бастап
ДЗМҰ мүшесі болып табылады, мынадай негіз
қалаушы құжаттарға қол қойды: 1967 жылғы ДЗМҰ
құру туралы Конвенция; 1883 жылғы Өнеркәсіптік
меншікті қорғау жөніндегі Париж конвенциясы;
1891 жылғы таңбаларды халықаралық тіркеудің
Мадрид жүйесі; 1970 жылғы Патенттік кооперация
туралы шарт.
Соған қарамастан, мемлекеттік деңгейде
зияткерлік меншік саласын реттеу мәселелері
кейінірек шешілді және барлық мәселелерді жүйелі
түрде
қарауды
және
зияткерлік
меншік
объектілерін бағалау процестерінің ғылымиәдістемелік базасын жетілдіруді ескере отырып,
бастапқы кезеңдегі көзқарастың маңыздылығы
туралы айтудың қажеті жоқ.
Жауапты
ведомстволардың
нормативтік
актілері қабылданды, мысалы, "материалдық емес
активтерді есепке алу "28 бухгалтерлік есептің
ережесін (стандартын) бекіту туралы" ҚР Қаржы
министрінің 1999 жылғы 10 қыркүйектегі № 490
бұйрығы, "бағалау қызметі субъектілерінің
зияткерлік меншік объектілерін бағалау әдістеріне
қойылатын талаптарды қолдану қағидаларын
бекіту туралы" ҚР Әділет министрінің 2002 жылғы
2 желтоқсандағы № 184 бұйрығы, ҚР Әділет
министрінің 2004 жылғы 6 сәуірдегі № 91, ҚР Білім
және ғылым министрінің 2004 жылғы 6 сәуірдегі N
290, ҚР Индустрия және Республикасы Энергетика
және минералдық ресурстар министрінің м. а. 2004

жылғы 6 сәуірдегі № 79 бұйрығына, "ғылыми
зерттеулерді енгізу кезінде, сондай-ақ зияткерлік
меншікті
заңды
тұлғалардың
жарғылық
капиталдарына,
оның
ішінде
венчурлік
өндірістерді ұйымдастыру кезінде енгізу кезінде
зияткерлік меншікті бағалау әдістерін қолдану
жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" және басқа
да актілер, қарастырылған.
Атап айтқанда, осы нормативтік құқықтық
актілер шеңберінде Әлемдік практикада табысты,
шығынды және салыстырмалы ретінде белгілі
бағалаудың
негізгі
әдістемелік
тәсілдері
айқындалды. Уақыт өте келе әдістемелік база
өзгерген жоқ. Атап айтқанда, 2011 жылы ҚР Әділет
министрінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 244
бұйрығымен бағалау стандарттары ретінде
Зияткерлік меншікті және материалдық емес
активтерді бағалаудың негізгі үш әдістемелік тәсілі
бекітілді.
Осы
әдістемелік
тәсілдердің
ресми
мәлімдемелерін қарастырудың мағынасы жоқ,
өйткені олар көптеген нұсқаулық материалдар мен
ғылыми жарияланымдарда жеткілікті түрде
көрінеді. Қарастырылған тәсілдер негізінде
есептелген бағалау нәтижелерін келісу мәселесіне
тоқтала алатын жалғыз нәрсе.
Шынында
да,
зияткерлік
меншік
объектілерінің құнын есептеу үшін әртүрлі
әдістерді қолдану нәтижесінде әртүрлі нәтижелер
бір-бірінен алынады. Бұл көбінесе осы әдістерді
қолдану кезінде олардың сипаты мен мөлшері
бойынша
ерекшеленетін
қателіктерге
жол
берілетіндігімен, сондай-ақ тәсілдердің өздері
есептеу әдістерінің
әртүрлі
жиынтығының
мазмұнымен ерекшеленетіндігімен түсіндіріледі.
Сарапшылар нәтижелерді келісу кезінде
орташа өлшенген бағалау принципін қолданған
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дұрыс деп санайды, оның мәні қандай да бір әдіспен
алынған есептеу нәтижесіне басқа әдістемелік
тәсілдермен салыстыру негізінде әдістің дәлдік
дәрежесіне байланысты үлкен (немесе аз) салмақ
берілуі мүмкін.
Жалпы алғанда, орташа өлшенген негізде
зияткерлік меншікті бағалаудың Си қорытынды
шамасын анықтау моделі келесі түрге ие:
Си = α • Сз + β • Сд + γ • Сс ,
где Сз – шығынды тәсіл негізінде бағалау;
Сд – табысты тәсіл негізінде бағалау;
Сс - салыстырмалы тәсіл негізінде бағалау;
α, β, γ – салмақ коэффициенттері (α+β+γ= 1).
Сұрақ қоюға болады: зияткерлік меншікті
бағалау не береді? Толық жауап құнды анықтау
мақсатына байланысты.
Егер міндет дамудың жасырын резервтері
туралы
түсіну
болса,
бәсекелестік
артықшылықтарды арттыру үшін компанияның
материалдық емес активтерінің құнын бағалауға
болады. Сайып келгенде, материалдық емес
активтердің құны басқару тиімділігінің көрсеткіші
болып табылады, ал зияткерлік меншік құнын
тұрақты бағалау компания бизнесінің маркетингтік
стратегиясын әзірлеу үшін болып табылады.
Егер
зияткерлік
меншік
объектісін
пайдалануға құқықтарды сату міндеті (немесе өзге
де иеліктен шығару, мысалы, компанияның
жарғылық капиталына жарна салу) орын алса,
тәуелсіз консультанттардың неғұрлым байыпты
бағалауы талап етіледі. Сарапшылардың пікірінше,
консультанттың қатысуы Тапсырыс берушіге
әлеуетті инвестормен немесе зияткерлік меншік
құқығын сатып алушымен келіссөздерде күшті
позицияны
қамтамасыз
етеді.
Қазақстанда
зияткерлік меншікті бағалау жөніндегі қызмет
лицензияланады,
сондықтан
тартылатын
консультанттың заңнамаға сәйкес материалдық
емес активтерді бағалауға тиісті лицензиясы болуы
тиіс [3, с. 27, 28].
Сарапшылар компанияның нарықтық құнын
бағалау кезінде қаржылық есеп беру үшін
материалдық
емес
активтерді
бағалау
қажеттілігімен байланысты "гудвилл" ұғымы пайда
болатындығын айтады. Егер олардың бір бөлігін
жалпы қабылданған әдістермен бағалауға болатын
болса, онда басқа бөлікті бағалау, әдетте,
субъективті болады. Гудвилл субъективті деп
айтуға болады-сәйкестендірілмеген материалдық
емес активтерді сараптамалық бағалау, клиенттерді
осы компанияның қызметтерін немесе тауарларын
пайдалануды жалғастыруға ынталандыратын және
осылайша оған қосымша пайда әкелетін бизнес
элементтерінің
немесе
жеке
қасиеттердің
жиынтығы түрінде қарастырылған.
Т. Синявецтің айтуынша, гудвилдің құрамдас
бөліктерін бөлек бағалау мүмкін емес, ол тек оған
кіретін элементтердің жиынтығында анықталады.
Алайда, іс жүзінде оны бағалаудың бірнеше
әдістері бар-артық кіріс әдісі, жоғалған артық
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кірісті капиталдандыру әдісі және гудвиллдің
жоғалуын қалпына келтіру құнын анықтау болып
табылыды [4, С. 99, 100].
Осылайша, компанияның гудвилінің мөлшері
жеке қызметкерлердің де, бүкіл ұжымның да
қызмет нәтижелеріне байланысты болады және
персоналды басқару жүйесінің тиімділігіне әсер
етеді. Персоналды басқару неғұрлым жақсы болса,
гудвилл соғұрлым жоғары болады.
Т. Синявецтін айтуынща, талдау - адам
капиталы
мен
гудвиллге
салынған
инвестициялардан түскен кірістің мазмұны
компанияның нарықтық құнын бағалау кезінде
персоналды басқару нәтижелерін екі есе есепке алу
мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік
береді. Бұл автордың пікірінше, адами капиталға
қаржы
ағындарының
рентабельділігін
қызметкерлерді оқыту мен дамыту шығындарын,
сондай-ақ денсаулық пен өнімділікті сақтау
шығындарын, еңбек өнімділігінің өсуіне әкелетін
және, демек, сандық бағалауға ие басқа да
әлеуметтік шығындарды есепке алу негізінде
есептеген дұрыс.
Адами капиталдың сапалық өзгерістерін
материалдық емес активтер құнының өзгеруі
ретінде бағалау жақсы. Адами капиталға салынған
инвестициялар
персоналдың
бәсекеге
қабілеттілігін арттыруға ықпал ететінін және
болашақта
оның
дамуының
стратегиялық
әлеуметтік-экономикалық
жағдайларын
қалыптастыруға мүмкіндік беретінін ескеру қажет
[4, с. 100, 101].
Басқа
сарапшылар
материалдық
емес
активтердің
кәсіпорындарды
дамытудың
қаржылық тетігінің моделін жетілдіруге қатысуын
көріп отыр. Сонымен, М. Пестуновтың сенімді
пікірі
бойынша,
"
зияткерлік
меншікті
кәсіпорынның материалдық емес активі, яғни
қаржылық ресурс ретінде тану тек экономиканың
ғана емес, сонымен бірге қаржылық менеджменттің
дамуындағы маңызды бетбұрыс болып табылады.
Қаржы ресурстарының бұл анықтамасы айқын
репродуктивті сипатқа ие және өндіріс, биржаны
бөлу және компания ішіндегі тұтынудың үздіксіз
процесін көрсетеді.
Тиімді репродуктивті процестің өлшемікәсіпорынның меншікті капиталының өсуі.
Мысалы,
2002
жылдың
басында
АҚШ
экономикасында фирмалар құрған қосылған
құнның 3/4 бөлігі ақпараттық факторды, оның
ішінде фирманың материалдық емес активтері
ретінде сатылған зияткерлік капиталды құрады" [1,
С. 52].
Тұтастай
алғанда,
кәсіпорындарды
(ұйымдарды) дамытудың қаржы-экономикалық
модельдеріндегі
зияткерлік
меншік
пен
материалдық емес активтердің орны мен рөлін
ғылыми-әдістемелік зерттеу тұрақты іздестіру
режимінде
жүргізіледі.
Мәселеге
жүйелік
көзқарастың мысалы 2-суреттегі схема болуы
мүмкін. Және бүгін осындай схемаларын
жинақталды саны аз емес.
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Атап
айтқанда,
репродуктивті
модель
кәсіпорындардың
(компанияның)
меншікті
капиталының тұрақты өсуінде көрінеді және
пайданың өсуі мен рентабельділікті қамтамасыз
ететін
қаржылық
механизмге
негізделген.
Репродуктивті модельдің басты критерийібизнестің құны. М. Пестуновтың пікірінше, нақты
меншікті капиталды нарықтық бағалау теңдеуі
физикалық, қаржылық және зияткерлік активтерге
салынған инвестициялардың жиынтығы ретінде
ұсынылуы мүмкін:
К = (А - О) + НМА,
где А — активтер саны;
О — міндеттемелер сомасы;
НМА — материалдық емес активтердің
сомасы.
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Формула "ең аз" – материалдық емес
активтердің
құнын
бағалауды
қоспағанда,
салыстырмалы түрде қарапайым, бұл зияткерлік
құн объектілерін сандық бағалау мүмкін болса да,
қиын міндет болып табылады. Жоғарыда аталған
сарапшының жазуынша, "зерттеулер фирманың
бәсекелестік
артықшылықтарын
алу
жаңа
әзірлемелерді
қаржыландыру
есебінен
материалдық емес активтерді көбейтуге толығымен
тәуелді екенін көрсетті, олардың жанама нәтижесі
патенттермен қорғалған техникалық шешімдердің
саны және оларды материалдық емес активтер
ретінде қаржылық есептілікте көрсету болып
табылады". [1, С. 52].

Сур. 2-өнеркәсіптік өндіріс саласындағы инновациялық өнімнің зияткерлік компонентінің құнын бағалау
мәселелерін шешу алгоритмі
Дереккөз: [5]
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Осыған байланысты "инфекцияға қарсы
препараттар ғылыми орталығы" РМК мысалында
осы жарияланым авторының 10 жыл бұрынғы
ғылыми зерттеу нәтижелерін зияткерлік меншік
пен материалдық емес активтерді нақты
бағалаудың көрнекі мысалы деп санауға болады [6].
Атап
айтқанда,
зияткерлік
меншікті
бағалаудың әдістемелік негіздерін жетілдіру
бойынша
жүргізілген
зерттеулер
ғылыми
орталықтың зияткерлік капиталын бағалау
негізінде материалдық емес активтердің құнын
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бағалауға мүмкіндік берді, ол шамамен 60
млрд.теңгені (немесе шамамен 480 млн. 2009
жылдың басында девальвацияға дейінгі курс
бойынша).
Сол
кезде
АЖ-ның
заңды
құқықтарының қолданылу мерзімін ескере отырып,
бұл құн 1,4-1,5 млрд.долларға дейін өсуі мүмкін
деген сараптамалық болжам айтылды.
Атап айтқанда, ұйым қызметінің қаржылық
балансын қайта бағалау негізінде ғылыми
орталықтың әлеуеті қайта қаралды 1-кестеде
келтірілген.
Таблица 1.
2007 жылы ғылыми орталықтың қаржылық балансын қайта бағалау млн. тенге
Зияткерлік құнды және материалдық емес
Көрсеткіштер
Есеп
активтерді бағалауды ескере отырып
Жұмыстарды іске асырудан түскен кірістер
388,6
413,0
Негізгі қызметтен түскен кірістер
383,2
407,56
Негізгі емес қызметтен түскен кірістер
5, 4
5,42
Сатылған жұмыстар
307,6
307,6
Жалпы табыс
81,0
105,4
Кезең шығыстары
78,4
78,4
Таза табыс (шығын)
2,6
27,0
Дереккөз: "Ғылыми зерттеу" РМК бухгалтерлік есебінің деректері бойынша жасалған инфекцияға қарсы
препараттар орталығы " және автор шығарған зияткерлік меншікті бағалау
Көріп отырғанымыздай, 2007 жылы алынған
зияткерлік меншік бағаларын толық пайдалану
ғылыми орталықтың таза кірісін 10 еседен астам
арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл артықшылықтарды ғылыми орталық
жоғарыда келтірілген өзекті мәселелер мен
қойылған міндеттерді шешуге ғана емес, сонымен
қатар инфекцияға қарсы құралдар нарығында өзінің
қатысуын арттыруға, осылайша отандық дәрілік
заттар нарығындағы отандық өнімдер үлесінің
өсуінің Мемлекеттік міндетін шешуге бағыттай
алады.
Содан кейін бұл пікірлер айтылды:
- 2015 жылға дейінгі перспективада
клиникалық сынақтар кезеңі аяқталғанда және
ғылыми орталық коммерцияландыру арқылы
дәрілік заттар нарығына өз өнімдерімен және
қызметтерімен заңды және жеке тұлғаларға кіре
алатын болса, зияткерлік құнды бағалау
базасындағы материалдық емес активтердің
бағаланған құнын ескере отырып, өндіріс көлемі
(кірістер) 6648,4 млн. теңгені құрауы мүмкін;
- өзіндік құн мен шығындардың қалыптасқан
нормативтерін ескере отырып, ғылыми ұйымның
таза кірісі шамамен 3230 млн. теңгені құрауы
мүмкін;
- капиталдандыру деңгейі айтарлықтай артады.
Материалдық және материалдық емес активтерді
бағалау негізінде қалыптасқан капиталдандыру
көлемін ескере отырып, меншікті капиталдың
жалпы көлемі:
К = К0 + Кнма = 686,2 + 6648,4 = 7334,6 млн.
тенге
Ғылыми
зерттеуде
ұсынылған
осы
жарияланымға сәйкес капиталдандырудың өсу
көрсеткіші:

k = К0 + Кнма / К0 = 7334,6 / 686,2 = 10,7
Бұл формулаларда: К – зерттеу циклінің
соңындағы капиталдандыру көлемі; Ко – зерттеу
циклінің
басына
капиталдандыру
көлемі
(материалдық
активтердің
құнын
есепке
алмағанда); Кнма - материалдық емес активтердің
құнын ескере отырып, капиталдандыру көлемі.
Басқаша
айтқанда,
Орта
мерзімді
перспективада материалдық емес активтердің
құнын бағалауды ескере отырып, ғылыми
орталықты капиталдандыру деңгейі 10,7 есе өсуі
мүмкін деген қорытынды жасалды [6, С. 105, 106,
109, 110].
Бүгінгі таңда бұл тұжырым толығымен
ақталды деп айта аламыз. ҚР Үкіметінің 2012
жылғы 31 мамырдағы № 706 қаулысымен ҚР
ИЖТМ (қазіргі ИДМ) өнеркәсіп комитетінің
"инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
РМК
жарғылық капиталына мемлекет 100 пайыз
қатысатын "инфекцияға қарсы препараттар ғылыми
орталығы" акционерлік қоғамы болып қайта құру
жолымен қайта ұйымдастырылды.
Бұл аталған кәсіпорын материалдық емес
активтерді
дамыту
негізінде
бәсекелестік
артықшылықтарға ие болу есебінен негізгі және
адами капиталмен қатар отандық қана емес,
әлемдік фармацевтикалық өнім нарығында да
толыққанды қатысушыға айналғанын білдіреді.
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Анотація
Досліджено взаємозв’язок між фіскальним простором місцевих бюджетів, фіскальною децентралізацією та економічним зростанням. Обґрунтовано, що фіскальний простір місцевих бюджетів, фіскальну
децентралізацію можна розглядати як засіб для регулювання економічного зростання кожної країни так і
окремих її територій. В результаті дослідження фіскального простору місцевих бюджетів, фіскальної децентралізації, їх ефективності та впливу на економічну стабільність та на економічне зростання обґрунтовано, що теоретично існує зв’язок між фіскальним простором місцевих бюджетів, фіскальною децентралізацією та економічним зростанням. Вплив є суперечливим для країн через різні умови, різні рівні економічного розвитку.
Abstract
It is studied the correlation between the fiscal space of local budgets, fiscal decentralization and economic
growth as well. It is proved that the fiscal space of local budgets and fiscal decentralization can be studied as the
instrument to regulate the economic growth of every country and its particular territory as well. As the result of
the study of the fiscal space of local budgets, fiscal decentralization, their effectiveness and impact on the economic
stability and economic growth it is found that theoretically there is the correlation between the fiscal space of local
budgets, fiscal decentralization and economic growth as well. The impact is controversial for countries as for
different conditions and different levels of economic growth.
Ключові слова: фіскальний простір місцевих бюджетів, фіскальна децентралізація, економічне зростання, економічний розвиток.
Keywords: fiscal space of local budgets, fiscal decentralization, economic growth, economic development.
В умовах невизначеності економічного середовища, поглиблення процесів децентралізації, вирішення пріоритетних завдань в економічній сфері
територій необхідне формування бюджетно-податкової політики, яка передбачає підвищення фіскальної автономії органів місцевого самоврядування,
зокрема на базі розширення їх фіскального простору.
Концепція фіскального простору рекомендована переважно для країн, що розвиваються, які потребують термінового вирішення інфраструктурних, освітніх чи інших соціальних проблем. Проте

ця концепція також успішно використовується в розвинених країнах, наприклад, Європейська комісія
та Міжнародний валютний фонд заохочують країни
з широким фіскальним простором використовувати
таку інвестиційну можливість для стимулювання
економічного зростання.
Згідно концепції Міжнародного валютного фонду (2005 рік), автором якої є Peter Heller [1] фіскальний простір трактується як існуючі реальні можливості уряду щодо залучення додаткових бюджетних ресурсів із фіскальних, кредитних та інших
джерел, який дозволяє забезпечувати ресурсами до-
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сягнення поставленої мети без шкоди для його фінансової стійкості. Основна ідея фіскального простору полягає в тому, що його необхідно мати або
створити для виділення додаткових ресурсів на обґрунтовані державні витрати [2].
Відповідно до концепції Програми розвитку
ООН (2007 рік) авторського колективу під керівництвом Rathin Roy [3] фіскальний простір – це обсяг
фінансування, який доступний в результаті мобілізації ресурсів, а також проведення реформ, необхідних для ефективного витрачання цих коштів і досягнення певних цілей розвитку.
Зростаюча потреба у фіскальному просторі для
вирішення різноманітних проблем – інфраструктурних чи соціальних, може пояснити, чому Концепція, яка вперше з'явилася для країн, що розвиваються, привертає увагу в країнах з розвиненою економікою. Концепція фіскального простору виникла
для країн, що розвиваються, після азіатської кризи,
щоб підкреслити необхідність продовження фінансування критичної інфраструктури, незалежно від
необхідності фіскальної консолідації. Деякі автори
пов’язують цю дискусію зі створенням фіскального
простору та ресурсами, необхідними для досягнення Цілей розвитку тисячоліття [4]. Для країнчленів ОЕСР тема фіскального простору стає актуальною в перспективі звуження бюджетного простору. «Уряди не турбуються про фіскальний простір, коли є достатньо ресурсів для фінансування поточних проблем або важливих політичних
ініціатив. Вони звертають увагу на фіскальний простір, коли бюджет обмежений і пріоритети накопичуються при недостатній кількості доступних ресурсів» [5].
Розглянемо, чи існує зв’язок і взаємозалежність між фіскальним простором місцевих бюджетів, фіскальною децентралізацією та економічним
зростанням. Досліджуючи аргументи на підтримку
цієї тези, розглянемо теорії, що пояснюють вплив
фіскальної децентралізації на економічне зростання.
Теорії позитивного впливу фіскальної децентралізації розглядають такий взаємозв’язок як на мікрорівні так і на макрорівні. З одного боку, на мікрорівні: фіскальна децентралізація призводить до
підвищення ефективності постачання місцевих суспільних благ на місцевому рівні. На макрорівні це
підвищення ефективності державних витрат на мікрорівні сприяє макроекономічному росту та макроекономічній стабільності.
Метою статті є дослідження впливу фіскального простору місцевих бюджетів, та фіскальної децентралізації на економічне зростання.
Оскільки ефективність державного сектору
економіки стала однією з основних тем для дослідження та аналізу ще кілька десятиліть тому, з’явилися перші розробки щодо впливу фіскальної децентралізації на ефективність державного сектору.
Згодом в цій сфері ґрунтовно досліджувався зв’язок
між фіскальною децентралізацією та економічним
зростанням, зокрема такий як вплив на регіональне
економічне зростання, на підвищення ефективності
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місцевих суспільних благ, на макроекономічне зростання та макроекономічну стабільність тощо.
Однією з перших теорій фіскальної децентралізації була модель Tiebout 1956 року щодо пропозиції місцевих суспільних благ. Tiebout аналізує постачання місцевих суспільних благ та оподаткування різними місцевими громадами та їхню оцінку
місцевими жителями через можливість переїзду до
іншого місця проживання, де постачання місцевих
суспільних благ і місцеве оподаткування відрізняються. «Голосуючи ногами», жителі змушують місцеві органи державної влади підвищити ефективність пропонованих місцевих суспільних благ і зробити більш гнучким місцеве оподаткування. Таким
чином опосередковано збільшується регіональне
економічне зростання населеного пункту [6].
Oates висуває теорію в якій робить висновок,
що фіскальна децентралізація обмежує здатність
центрального уряду, свідомо чи ні, дискримінувати
публічну політику на регіональному рівні [7]. Таким чином, фіскальна децентралізація є засобом боротьби з експлуатацією і нерівномірним розподілом багатства між регіонами. Це припущення іноді
цитується як перевага місцевого державного сектору для соціального та економічного розвитку регіонів. Tiebout і Oates стверджують, що фіскальна
централізація може забезпечити місцеві суспільні
блага більш ефективно, ніж центральні органи
влади.
На думку Brennan G. і Buchanan J. [8], держава
є монополістом, який не розповсюджує - ефективно
розподіляє товари, не досягає соціального добробуту для своїх громадян і мета держави полягає в
максимізації своєї влади над економікою та ресурсами країни. Завдяки вільному волевиявленню людей, їх громадському вибору та фіскальній централізації, конкуренція була досягнута на місцевому
рівні за допомогою місцевої податкової політики.
Фіскальна децентралізація також призводить до фіскальної конкуренції на місцевому рівні з метою залучення ресурсів [8].
Окремі позитивні аспекти фіскальної конкуренції можна визначити таким чином:
- фіскальна конкуренція обмежує несприятливу політику (Edwards and Keen, 1996) [9];
- фіскальна конкуренція скорочує час проведення непослідовної та суперечливої державної політики (Edwards and Keen, 1996) [9].
Окремі вчені відстоюють думку про позитивний вплив фіскальної децентралізації на економічне зростання і макроекономічну стабільність. Аргументи на користь фіскальної децентралізації як
засобу ефективності надання суспільних послуг та
економічного зростання зустрічаються в роботах
Tiebout [6], Oates [7].
З іншого боку, існує думка, що надмірне збільшення фіскальної децентралізації шляхом надання
майже повної автономії органам місцевого самоврядування не тільки не сприяє економічному зростанню, але також збільшує коливання економічного циклу. Це пояснюється надмірним зростанням
місцевих бюджетів за рахунок ефективності фіска-
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льної децентралізації, що може призводити занедбаності сусідніх територій [10]. Існує схожа думка, що в багатьох країнах наразі недостатній контроль над органам місцевого самоврядування залишається
загрозою
до
макроекономічної
стабільності [11].
Дослідження впливу фіскальної децентралізації на економічне зростання і макроекономічну стабільність останнім часом набуває актуальності. У
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наукових колах ведуться дискусії щодо впливу фіскальної децентралізації на економічний розвиток
країн, не заперечується, що такий вплив існує. Розглянемо результати досліджень впливу фіскальної
децентралізації на економічне зростання, які узагальнено в таблиці.

Таблиця
Функціональний зв’язок між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням
Вчені, які
Період
Об’єкт
провели
досліВисновки за результатами дослідження
дослідження
дослідження
дження
Негативний вплив, відсутність впливу
Danyang Xie
Негативний вплив на зростання
Економіка
1991
–
and Heng-fu
через фіскальну децентралізацію
США
1995
Zou [12]
.
Hamid
46 країн, що
Немає ефекту в розвинених
Davoodi and
розвиваються, 1970
–
країнах, а слабкий негативний ефект спостерігається в
Heng-fu Zou
та розвинених
1989
країнах, що розвиваються.
[13]
країн
Зв'язок між фіскальною децентралізацією та кономічним
економічним ефектом не є Ulrich
21
країна 1973
–
його - позитивним, поки
Thiessen
ОЕСР
1998
не досягне свого піку після
чого тенденція стає негативною.
Rodriguez16
Pose
Східна
і 1990
– Не виявлено негативного зв’язку між фіскальною децентand Anne
центральна
2004
ралізацією та економічним зростанням.
Kroijer
у Європі
Nobuo Akai
Існує вплив фіскальної децентралізації на динаміку екоЕкономіка
1992
–
and Masayo
номічного зростання. Не можна повідомити про ступінь
США
1996
Sakata [14]
впливу
Відокремлюють політичну від
Thushyanthan
економічної автономії /
23
країна 1975
–
Baskaran
децентралізації. Політична
ОЕСР
2001
Lars P. Feld
місцева автономія негативно сприяє економічному зростанню.
Позитивний вплив
На місцевому рівні фіскальна
Serdar
46 розвинених 1971
– децентралізація має більш
Yilmaz
країн
1990
позитивний рівень ваги, на національному рівні вона не
впливає.
51 розвинена
та
1997
– Значний позитивний вплив на зростання від збільшення
Atsush Iimi
країна, що роз- 2001
фіскальної децентралізації.
вивається
Дослідження надає достатні докази того, що ситуація фісJing Jin and
Економіка Ки- 1979
–
кальної децентралізації
Heng-fu Zou
таю
1999
має значний вплив на економічне зростання.
John
19
країна 1980
– Статистично незначний ефект має фіскальна децентраліThornton
ОЕСР
2000
зація на економічне зростання.
Josep Lluís
Carrion-iІснує позитивний зв’язок між процесом фіскальної – деSilvestre,
Економіка Іс- 1991
–
централізації та загальною економічною стабільністю і
Marta Espasa панії
1996
економічним зростанням.
and
Toni Mora
Відокремлюють політичну від
економічної автономії /
Thushyanthan
децентралізації. Політична
23
країна 1975
–
Baskaran
місцева автономія негативно сприяє економічному зросОЕСР
2001
Lars P. Feld
танню, тоді як економічна
економічна автономія позитивно сприяє економічному
зростанню.
* Узагальнено автором.
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За результатами дослідження функціонального зв’язку між фіскальною децентралізацією та
економічним зростанням, можна зробити висновок,
що існує як позитивний, так і негативний зв’язок.
Висновки за результатами досліджень окремих авторів доводять, що існує прямий зв’язок між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням. Так, Oates вважає, що підвищення ефективності фіскальної децентралізації в державному
секторі має прямий вплив на динаміку економічного зростання. Деякі дослідження показують, що
немає прямого зв’язку між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням, проте численні
емпіричні дослідження показали, що існує залежність, зв’язок, навіть опосередкований, між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням.
Отже, аналізуючи результати досліджень функціонального зв’язку між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням, можна зробити
висновок, що існує зв’язок між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням. Цей зв’язок
найбільш яскраво виражений у країнах, що розвиваються, але такий зв’язок також існує і в розвинених країнах, проте має незначний вплив на економічне зростання. Так, в країнах, що розвиваються,
при переході від більш централізованого управління економіки до ринкової економіки, через фіскальну децентралізацію підвищується економічне
зростання. Іншим поясненням позитивних результатів у країнах, що розглядаються, є їхні традиції та
цінності, які мають позитивний вплив фіскальної
децентралізації на економічне зростання. Хоча в
розвинених країнах цей ефект менш помітний, його
наявність вказує на те, що проводяться дослідження з пошуку більш ефективного розподілу ресурсів за допомогою фіскальної децентралізації,
щоб підвищити економічне зростання.
Висновок. Досліджено взаємозв’язок між фіскальним простором місцевих бюджетів, фіскальною децентралізацією та економічним зростанням.
Обґрунтовано, що фіскальний простір місцевих бюджетів, фіскальну децентралізацію можна розглядати як засіб для регулювання економічного зростання кожної країни так і окремих її територій. В
результаті дослідження фіскального простору місцевих бюджетів, фіскальної децентралізації, їх ефективності та впливу на економічну стабільність та
на економічне зростання обґрунтовано, що теоретично існує зв’язок між фіскальним простором місцевих бюджетів, фіскальною децентралізацією та економічним зростанням. Вплив є суперечливим для
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країн через різні умови, різні рівні економічного розвитку.
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Аннотация
Статья посвящена анализу доказательных материалов по оценке соответствия твердого выдержанного
сыра - этот продукт имеет довольно стабильный и высокий спрос на российском рынке, является ценным
источником белка, кальция и других питательных веществ.
Анализ копии декларации о соответствии на сыр «Mont» позволил сделать следующие выводы.
«Mont» произведен в соответствии с ГОСТ Р 52686-2006 Сыры. Общие технические условия. Обязательное подтверждение соответствия продукта – на соответствие требованиям ТР ТС: 021, 022, 033, 029. Схема,
по которой продекларирована рассматриваемая продукция, – 6Д.
Изучение маркировки сыра «Mont» показало, что представленная на ней информация и способ ее
нанесения соответствуют требованиям ТР ТС 022 и ТР ТС 033.
На основании проведенного исследования, можно считать, что «Mont» произведен, упакован и промаркирован законно и качественно.
Представленная в данной статье информация позволит специалистам по управлению качеством без
особого труда анализировать доказательные материалы по оценке соответствия пищевой продукции в процессе своей профессиональной деятельности.
Abstract
The article is devoted to the analysis of evidentiary material on the conformity assessment of hard aged cheese
- this product has a stable and high demand in the Russian market, and is also a valuable source of protein, calcium
and other nutrients.
Analysis of the copy of the declaration of conformity for the "Mont" cheese made it possible to draw the
following conclusions. "Mont” cheese is produced in accordance with GOST R 52686-2006 Cheese. General technical conditions. Mandatory confirmation of conformity of a product means confirmation of compliance with the
requirements of the following TR CU: 021, 022, 033, 029. The scheme according to which the products in question
are declared is 6D.
The study of the marking of the «Mont» cheese showed that the information presented on it and the method
of its application comply with the requirements of TR CU 022 and TR CU 033.
Based on the research carried out, it can be assumed that «Mont» is produced, packaged and labeled legally
and with high quality.
The information presented in this article will allow quality management specialists to easily analyze evidentiary material on the conformity assessment of food products in the process of their professional activities.
Ключевые слова: анализ доказательных материалов, оценка соответствия, подтверждение соответствия (ПС), технический регламент (ТР), декларация, маркировка, пищевая продукция, сыр, «Mont».
Keywords: analysis of evidentiary material, conformity assessment, confirmation of conformity (CC), technical regulation (TR), declaration, labeling, food products, cheese, "Mont".
Оценка соответствия пищевой продукции занимает особое место в структуре пищевой отрасли.
Чем это объясняется? Соответствие продукта, его
маркировки, обязательным требованиям обеспечивает его безопасное использование по назначению

в течение всего срока годности. Соответствие добровольным требованиям, ко всему этому, предлагает новый уровень качества.
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Анализ доказательных материалов по оценке
соответствия пищевой продукции – умение, помогающее уполномоченным органам «санировать»
рынок от недобросовестных производителей, а потребителям – выбрать товар, безопасный для жизни
и здоровья, желаемого уровня качества.
Оценка соответствия - это деятельность, связанная с прямым или косвенным определением соблюдения соответствующих требований. Одна из
форм оценки соответствия – подтверждение соответствия (ПС), согласно Федеральному закону «О
техническом регулировании», - документальное
удостоверение соответствия продукции или иных
объектов и связанных с ними процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договоров.
Подтверждение соответствия в РФ может носить добровольный или обязательный характер. Недопустима подмена обязательного подтверждения
соответствия добровольной сертификацией. Самой
распространенной формой ПС для пищевой продукции является декларирование соответствия.
Рассмотрим результаты анализа доказательных материалов по оценке соответствия пищевой
продукции на примере твердого выдержанного
сыра «Mont».
В качестве документа, подтверждающего прохождение сыром "Mont" процедуры оценки соответствия имеем декларацию о соответствии. Данная декларация, согласно с ФЗ № 184-ФЗ "О техническом регулировании", оформлена на русском
языке и содержит следующие сведения: наименование и местонахождение заявителя и изготовителя;
информацию об объекте ПС, позволяющую его
идентифицировать; наименование технического
регламента, на соответствие требованиям которого
подтверждается продукция; указание на схему декларирования соответствия; заявление заявителя о
безопасности продукции при ее использовании в
соответствии с целевым назначением и принятии
заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов;
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы менеджмента качества, а также документах, послуживших
основанием для ПС продукции требованиям технических регламентов.
Для определения соответствия полученного
документа выбранному продукту обратимся к рассматриваемой декларации на сыр «Mont» и его упаковке - обозначим идентификационные совпадения
в описании продукта в декларации и на упаковке:
название: «Mont»; тип продукции: сыр твердый фасованный; торговая марка: «Endorf»; упаковка: полимерная пленка с применением защитной атмосферы. Таким образом, можем утверждать, что выданная декларация распространяется на выбранный
продукт сыр «Mont».
В декларации на «Mont» указано, что изготовитель осуществляет серийный выпуск продукции,
на которую выдана данная декларация. Сказано
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также, что изготовитель имеет сертификат на соответствие требованиям FSSC 22000. По ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (основному НД, на соответствие требованиям которого проведена процедура обязательного
ПС сыра «Mont») , серийно выпускаемая продукции при наличии у изготовителя сертифицированной системы качества и безопасности, основанной
на принципах ХАССП, проходит обязательное ПС
по схеме 6 (совпадает с указанной в декларации).
Значит, схема ПС выбрана производителем верно.
Добровольное подтверждение соответствия,
согласно информации, указанной на маркировке
сыра «Mont» и в декларации на него, продукция
прошла на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие
технические условия».
Рассмотрим анализ соответствия маркировки
продукции требованиям нормативной документации. Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», молочная продукция
должна сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям ТР ТС
022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и дополнительным требованиям настоящего
технического регламента.
В соответствии с требованиями ТР ТС
022/2011, маркировка продукции содержит следующие сведения: 1) наименование пищевой продукции; 2) состав; 3) количество продукции; 4) дату изготовления; 5) срок годности; 6) условия хранения,
в т.ч. после вскрытия упаковки; 7) наименование и
место нахождения изготовителя или ФИО и место
нахождения ИП - изготовителя; 8) показатели пищевой ценности; 9) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза ("ЕАС"). Маркировка упакованной пищевой
продукции, как и требуется, нанесена на русском
языке (государственном языке государства-члена
ТС).
Согласно дополнительным требованиям ТР ТС
033/2013 маркировка молочной продукции содержит следующую информацию (иногда аналогичную требуемой ТР ТС 022/2011): а) товарный знак
(торговую марку) ("ENDORF"); б) массу нетто продукта; в) номер партии молочной продукции; д) состав продукта; е) наименование документа, в соответствии с которым произведена и может идентифицироваться продукция.
Маркировка продуктов переработки молока,
как и положено ТР ТС 033/2013, содержит следующую информацию: массовую долю жира в сухом
веществе (в процентах); вид основной заквасочной
микрофлоры; указание на природу происхождения
молокосвертывающих ферментных препаратов.
Также на маркировке продукта присутствуют
знаки, касающиеся ее упаковочного контейнера.
Как того и требует ТР ТС 022/2011, маркировка сыра «Mont» достаточно понятна и легкочитаема; надписи, знаки и символы контрастны маркировке. Она никоим образом не вводит потребителя в заблуждение. Итак, маркировка нанесена
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изготовителем верно, указана вся необходимая информация.
Обратимся теперь и к такой части упаковки
сыра «Mont», как штрих-код. Полученная при специальных расчетах штрих-кода цифра совпадает с
контрольной цифрой анализируемого штрих-кода.
Это значит, что товар произведен законно.
Как видим, выданный дубликат декларации о
соответствии не содержит ни подлинной печати заявителя (синего цвета), ни его подлинной подписи
– элементов, заверяющих копию. Значит, рассматриваемая копия декларации не заверена и, следовательно, юридической силы не имеет.
Таким образом, основываясь на проведенном
анализе, можно сделать вывод, что сыр «Mont»,
производства «Тульского молочного комбината»,
является безопасным, качественным продуктом,
способным конкурировать с другими товарами на
рынке сырной продукции.
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Анотація
В статті здійснено порівняльний аналіз визначення поняття Public Relations (PR) за різними авторами
й організаціями та проаналізовано його значення. Розглянуто об’єм рекламно-комунікаційного ринку України за 2019-2020 рр., зведену картину медіа рекламного ринку України 2020 р. й надано прогноз стосовно
обсягу рекламно-комунікаційного ринку України. Обґрунтовано моделі побудови PR компанії.
Abstract
The article provides a comparative analysis of the definition of Public Relations (PR) by different authors and
organizations and analyzes its meaning. The volume of the advertising and communication market of Ukraine for
2019-2020 is considered, the picture of the media advertising market of Ukraine in 2020 is summarized and the
forecast concerning the volume of the advertising and communication market of Ukraine is given. Models of
building a PR company are substantiated.
Ключові слова: Public Relations, реклама, медіа, комунікація, компанія, «чорний» PR, «білий» PR,
контр-реклама, антиреклама поведінки, тактика, етикет, аналіз, громадськість.
Keywords: Public Relations, advertising, media, communication, company, «black» PR, «white» PR, counter-advertising, anti-advertising behavior, tactics, etiquette, analysis, public.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Традиційними та ефективними інструментами соціальних та політичних технологій є Public Relations (PR) – наука і мистецтво
налагодження контактів та підтримки добрих стосунків з громадськістю [6]. Public Relations використовуються в усіх сферах життя суспільства, вони
стали невід’ємним атрибутом сучасних політичних
процесів та виборчих кампаній, а етичні та інституційні аспекти PRдіяльності є предметом постійних
дискусій в українському суспільстві та ЗМІ. Тому

вивчення теорії Public Relations та оволодіння практичними навичками застосування принципів та засобів PR є важливим елементом в сучасному світі.
Метою статті є аналіз еволюційного розвитку
Public Relations, його розвиток і становлення й
специфіка сучасного ринку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Public Relations
(PR) – це мистецтво і наука аналізу тенденцій, передбачення наслідків і виконання запланованих
програм які служать як інтересам самої компанії,
так і інтересам суспільства в цілому [1].
Термін Public Relations запозичений і принесе-
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ний в нашу культуру мови із заходу, його приблизний переклад може звучати як «зв'язок з громадськістю», що далеко не відповідає його основній сутті
і цілям, які він передбачає, швидше за все це інтерпретація чи трактування існуючих фактів.
Сам по собі PR – це особлива технологія та методи, спрямовані на надання позитивного чи негативного ставлення до явища, компанії або особистості в середовищі людей, бізнесу, політики, мистецтва. Важливою особливістю правильно
організованого піару є те, що це робота спрямована
не стільки на миттєвий результат, скільки на досягнення довгострокових вигод [7].
Точне і вичерпне визначення PR дати надзвичайно складно. Тому до цих пір немає чіткого загальноприйнятого формулювання. Наприклад, Інститут суспільних відносин у Великобританії вважає, що піар – це плановані, тривалі зусилля,
спрямовані на створення і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між організацією і
її громадськістю, де під «громадськістю» розуміються працівники даної організації, її партнери
і споживачі її продукції. У Новому міжнародному
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словнику Вебстера PR визначається як «сприяння
встановленню взаєморозуміння і доброзичливості
між особистістю, організацією та іншими людьми,
групами людей або суспільством в цілому за допомогою розповсюдження роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією і оцінки суспільної реакції». Найбільш лаконічне визначення
піару, запропоноване англійським соціологом Семом Блеком, свідчить: «PR – мистецтво і наука досягнення гармоній за допомогою взаєморозуміння,
заснованого на правді і повній інформованості» [1].
Також Сем Блек дає і інше своє трактування поняття PR як «плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення та підтримку доброзичливих
відносин і взаєморозуміння між організацією та її
громадськістю» [2].
В загалі існує понад 500 визначень поняття PR.
Кожне з них акцентує на різних характеристиках,
але їх об’єднує найсуттєвіше положення про те, що
PR – це відносини між певною організацією (державною, громадською, приватною) та громадськістю (табл. 1).
Таблиця 1

Визначення поняття PR за різними авторами*
№
п/п

Автор або організація

1

International Public Relations Association (IPRA) [3]

2

Американський підручник для
майбутніх журналістів 1993 р.
[11]

3

Буар Ф. А. [11]

4

Бюлетень «Паблік рілейшнз
ньюз» [11]

5

Діксон П.Р. [11]

6

Інститут суспільних відносин
(IPR) [11]

7

Каліберди Є. Г. [11]

8

Катліпаа С., Сентеар А. і Брума
Г. [11]

9

Королько В. [4]

Визначення
«PR – це сплановані тривалі зусилля, спрямовані на створення
і підтримку доброзичливих відносин, і взаєморозуміння між
організацією та її громадськістю»
«PR – це функція менеджменту, яка оцінює відносини громадськості, ідентифікує політику і дії індивідуума або організації
з суспільними інтересами і реалізує програму дій для здобуття
суспільного розуміння і прийняття»
«PR – це поведінкова мораль групи, стратегія і технологія комунікацій, справжній додаток гуманітарних наук, що має на
меті встановлення і підтримання товариських відносин»
«PR – це функція управління, покликана оцінювати ставлення
публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організації щодо суспільних інтересів і виконати програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її масами»
«PR – продумане і цілеспрямоване зусилля по формуванню
саме іміджу компанії, а не якої-небудь її продукції. Паблік
рілейшнз є управлінською функцією, за допомогою якої
оцінюється думка громадськості, співвідноситься з громадськими інтересами політика і тактика організації, а також реалізується програма дій (і зв’язків) з метою завоювання покликання і прихильності громадськості»
«PR – це плановані, тривалі зусилля, спрямовані на створення
і підтримку доброзичливих відносин і взаєморозуміння між
організацією і громадськістю»
«PR – одна з функцій управління організації (компанії), що
планується на рівні її керівництва; ця функція має напрямок на
встановлення контактів і відносини з широким громадським
колом, ЗМІ, клієнтами організації, органами державної влади
– з метою сформувати у зазначених аудиторій позитивне ставлення до організації (компанії)»
«PR – це функція управління, яка сприяє налагодженню або
підтримці взаємовигідних зв’язків між організацією і громадськістю, від якої залежить її успіх або невдача»
«PR – це функція управління, покликана оцінювати ставлення
публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організації стосовно до громадських інтересів і виконану програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і
сприйняття її масами»
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10

Котлер Ф. [11]

11

Лоуренс Л. В.,
Хазелтон В. [11]

12

Марконі Д. [11]

13

Мексиканська заява представників національних і регіональних асоціацій ПР 11 серпня
1978 року [11]

14

Невзлин Л. Б. [11]

15

Офіційна заява про PR , випущеного Товариством Громадських відносин Америки (зі зв’язків з громадськістю Американського товариства – PRSA) 6
листопада 1982 року [11]

16

Словник ABBYY Lingvo 12 [11]

17

Ромат Є. [12]

18

Уткін Е.А. [11]

19

Херлоу Р. [11]

*сформовано автором за 3; 4; 11
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«PR – пропаганда, спрямована на просування товарів на ринку
послуг, на організацію громадської думки, забезпечення фірмі
доброзичливої популярності, формування уявлення про неї як
про організацію з високою громадянською відповідальністю
та протидію поширенню несприятливих чуток і відомостей»
«PR – комунікативна функція управління, за допомогою якої
організації адаптуються до навколишнього середовища, змінюють (або ж зберігають) його в ім’я досягнення своїх організаційних цілей»
«PR – всеосяжний термін; це система, що виконує безліч завдань і функцій: комунікацію, суспільні взаємини, виробничі
відносини, взаємини між співробітниками, контакти з споживачами, відносини з замовниками, міжнародні відносини, відносини з інвесторами, процес управління проблемами, зв’язку
з мас-медіа, контакти з пресою, просування, паблісіті, відносини з акціонерами, підготовка текстів публічних виступів і
відносини з відвідувачами»
«PR – це мистецтво і наука аналізу тенденцій, передбачення
їх наслідків, видачі рекомендацій керівництву організацій і
здійснення програм дій в інтересах і організацій, і громадськості»
«PR – це мистецтво формування сприятливого ставлення громадськості до компанії шляхом створення уявлення про те,
що компанія випускає і продає товар тільки на користь покупця, а не заради отримання прибутку»
«PR – сприяючи встановленню взаєморозуміння між окремими групами і організаціями, допомагають нашому складному плюралістичному суспільству приймати рішення і діяти
більш ефективно. Вони забезпечують гармонізацію приватної
і суспільної діяльності»
«PR – спеціалізована діяльність релайтерів (PR-менів і PRвумен) – фахівців в інтересах персоналій і корпорацій, державних установ, благодійних фондів і торгових об’єднань зі
створення сприятливого іміджу організації, її представників,
конкретної особистості, продукту або ідеї в очах громадськості і соціальних груп: акціонерів, фінансових кіл, службовців
підприємств та шкільних установ, реальних чи потенційних
клієнтів, а також членів муніципальних, окружних, штатних і
федеральних законодавчих органів. Ця діяльність найчастіше
здійснюється шляхом надання в розпорядження преси, телебачення і радіо відповідної інформації, на яку серйозно покладаються і розраховують численні місцеві видання (газети та
журнали, місцеві радіо- і телевізійні станції)»
«PR – це формування системи гармонійних комунікацій організації з її цільовими аудиторіями на основі повної та об’єктивної поінформованості в межах досягнення маркетингових цілей комунікатора»
«PR – невід’ємна частина менеджменту, а найбільш точно –
менеджменту комунікацій… Ця робота представляє собою
комплексну систему застосування спеціальних інструментів,
прийомів, методів, процедур, технологій, що обумовлює
всебічну (особливо інформаційну) взаємодію всіх елементів,
складових організації (її внутрішню сферу) з зовнішнім середовищем»
«PR – це одна з функцій управління, що сприяє встановленню
і підтримці спілкування, взаєморозуміння, прихильності і
співпраці між організацією і громадськістю. Вона включає в
себе вирішення різних проблем: забезпечує керівництво організації інформацією про громадську думку і надаю йому допомогу у виробленні відповідних заходів; забезпечує діяльність керівництва в інтересах громадськості; підтримує його в
стані готовності до різних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій; використовує дослідження і відкрите спілкування в якості основних засобів діяльності»
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Г. Почепцов визначає PR як «науку про управління громадською думкою». Доктор Пекс Харлоу
(Сан-Франциско) вивчив 472 визначення поняття
PR і дійшов висновку, що PR – це одна з функцій
управління взагалі.
Умовно, за методами досягнення своєї мети
він підрозділяється на так званий, «чорний» PR та
«білий» PR, що можна ототожнити з рекламою,
практично переслідуються одні й ті ж цілі, але
тільки різними методами з використанням специфічних технологій.
«Чорний» PR як технологія найчастіше застосовується в якості методу ведення інформаційних
воїн або ж як поширення завідомо неправдивої або
негативної інформації про конкурентів та інших суб'єктах комунікації. Заходи чорного PR найчастіше
застосовуються з метою підриву сформованого
іміджу конкурентів, тим самим досягаючи власної
переваги на ринку. Отже, чорний PR – це дії, спрямовані на те, щоб заплямувати ім'я іншої людини в
очах громадськості.
У відмінності від «чорного» «білий» PR являє
собою інформаційну відкритість у даній сфері, подання максимально відкритих і позитивних відомостей про суб'єкт PR-акції. Найчастіше «білий» PR
називають просто PR, ототожнюючи ці поняття.
Словосполучення «чорний» PR було введено як би
на противагу «білому», тим самим підкреслюючи
його позитивність.
До прийомів «чорного» PR відносяться: новини, а точніше засіб їх передачі. У «чорному» PR
передача новин здійснюється з малопомітними елементами навіювання. Таким чином, у об'єкта PR
складається певна точка зору, вигідна саме для
суб'єкта (фірми, компанії або окремої людини).
Незамінним прийомом «чорного» PR є зміщення
акцентів, пріоритетів при подачі інформації, так
звана переробка. При цьому не вигідні для нас частини просто викидаються із загального потоку,
тим самим змінюючи кінцеве сприйняття, результатом цього часто стає отримання зовсім неправдивої
інформації.
Прийомів у «чорного» PR безліч, але головним
з них є ритуал. Ритуалом називається особлива
форма поведінки, тактика, етикет, дії. Ритуал є по-
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ведінковим автоматизмом, побудованим на маніпуляції, а маніпуляція в даному випадку полягає в
стимулюванні ритуальної поведінки людини.
Контр-реклама, антиреклама, створення штучної проблеми – все це прийоми «чорного» PR.
Від так, прийоми «білого» PR чітко поділяються за результатами: для споживача, для компанії
і для персоналу компанії.
Природно, що діяльність «білого» PR дозволяє
компанії завоювати позицію на ринку і посилити
своє становище серед конкурентів.
Для споживача результат «білого» PR не менш
очевидний. Компанії з хорошим іміджем будуть користуватися попитом серед виробників, так само
споживачі продукції виробленої популярною компанією гордо демонструватимуть приналежність до
неї.
Як правило, персонал успішної організації відчуває гордість за свою причетність до отриманого
результату, що так само позитивно вплине на працездатність [7].
Сьогодні склалось два підходи, які визначають
сутність PR – соціальний і технологічний. Звернемо
увагу на другий підхід. З цієї позиції PR – це функція управління суспільними зв’язками, управління
культурою впливу на людину, управління від імені
влади, фірми, організації та корпорації [8; 10]. На
цьому етапі аналізується схоплення цільової аудиторії, здійснюється моніторинг друкованих видань,
телепрограм та радіопрограм, а також аналізується
отримала цільова аудиторія необхідну інформацію
чи ні та чи зацікавила вона людей, тобто проводяться соціологічні дослідження.
Всеукраїнська рекламна коаліція, підводячи
підсумки 2020 р., зазначає, що Незважаючи на зниження обсягів комерційної реклами у квітні-травні
2020 р. у зв’язку з карантином, відбулося активне
відновлення обсягів вже починаючи з червня 2020
р. З червня активізувались і політичні рекламодавці
у зв’язку з проведенням місцевих виборів восени
2020 р. – але обсяг політичної реклами не враховуються у даній оцінці. Ситуація з інвентарем цього
року стабілізувалась у порівнянні з 2019 р. Всі ці
фактори дозволяють оцінити обсяг ринку комерційної реклами у 3 мільярди 159 мільйонів гривень за
підсумками 2020 р. (табл. 2).

44

№
п/п

1

2

3
4

5
6
7

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 45, 2021
Таблиця 2
Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України за 2019-2020 рр. [5]
ПідВідсоток
ПроВідсоток
Частка
Підсумки
Digital реклама (за
сумки
зміни
гноз
зміни
мобайла
2020р., млн
класифікацією IAB):
2019 р.,
2020 до
2021,
2021 до
(трафік)
грн
млн грн
2019
млн грн
2020
Банерна реклама, оголошення в соціальних
3 240
3 180
- 2%
3 657
15%
мережах, rich medіа
спонсорство врахоСпонсорство
200
вано в банерній
Цифрове відео, вкл.
2 939
70%
3 800
29%
5 320
40%
Youtube
ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ
6 379
6 980
9%
8 977
29%
МЕДIА
Пошук (платна видача в пошукових си9,000
70%
12 300
37%
17 835
45%
стемах), включаючи
частину GDN
Інший діджитал
676
630
-7%
ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ
16 055
19 910
24%
27 505
38%
РИНОК

Таким чином, загальна зведена картина медіа рекламного ринку України 2020 р. виглядає так (табл. 3):
Таблиця 3
Зведена картина медіа рекламного ринку України 2020 р. [5]
Digital реклама (за
Підсумки
Підсумки
Відсоток
Прогноз на
Відсоток
№
класифікацією
2019р., млн
2020р., млн
зміни 2020
2021р., млн
зміни 2021
п/п
IAB):
грн
грн
до 2019
грн
до 2020
1
ТБ-реклама, всього
11 527
12 175
5.6%
13 392
10%
2
Пряма реклама
10 089
10 593
5%
11 652
10%
3
Спонсорство
1 438
1 582
10%
1 740
10%
Реклама в пресі,
4
1 850
1 466
- 20.8%
1 541
5.2%
всього
5
Національна преса
1 106
866
- 21.7%
947
9.4%
6
в т.ч. Спонсорство
284
215
-24.4%
238
10.5%
7
Регіональна преса
320
243
-23.9%
262
7.5%
Спеціалізована
8
425
357
-16%
333
-6.7%
преса
Радіо реклама, всь9
717
717
0%
825
15%
ого
10
Національне
518
512
-1%
595
16%
11
Регіональне
65
65
0%
75
15%
12
Спонсорство
134
140
4%
155
11%
13
OOH Media, всього
4 240
3 159
-25%
3 695
17%
14
Зовнішня реклама
3 283
2 433
-26%
2 799
15%
Транспортна ре15
600
351
-42%
402
15%
клама
16
DOOH
205
291
42%
402
38%
17
Indoor реклама
152
85
-44%
92
8%
Реклама в кінотеат18
58
20
-65%
26
30%
рах
Digital (Internet)
19
6 379
6 980
9%
8 977
29%
Media реклама
Всього рекламний
20
24 771
24 517
- 1%
28 456
16%
медіа ринок
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Отже, в цілому рекламний медіа-ринок
України за підсумками 2020-го пандемічного року
«залишився при своїх». Не кожному рекламному
ринку в інших країнах так «пощастило». Звичайно,
відсотки зростання ринку на наступний рік можуть
ще змінитися в нашому мінливому світі.
Сподіваємося, що можливий перегляд трапиться
тільки, якщо він буде в більшу сторону.
Як відзначають в асоціації UAPR, вперше за
багато років було складно зібрати прогноз обсягу
ринку PR у бізнес секторі. Дуже різні цифри очікувань від 2021 р. надходили від представників різних
сфер бізнесу та агенцій. Є щасливці, що очікують
зріст бюджетів на PR на 25 %, але є і ті, що говорять
про ті ж самі 25% падіння. Але в цілому, все ж більшість сходиться на тому, що 2019 р. = 2020 р. = 2021
р., а різкі сплески та падіння свідчать, швидше, про
певний перерозподіл сил на ринку. Тобто, галузь
повернулась до цифр 2019 р. та планує залишатись
на тому ж рівні і у 2021 р.
У публічному секторі більше єдності думок і
все зводиться до того ж самого знаменника: 2020 р.
практично на рівні 2019 р. і 2021 р. також буде залишатись у тих самих рамках. У 2020 р. відбувся
перерозподіл фінансування з акцентом на
підтримку сфери охорони здоров’я. У 2021 р. закінчуються декілька великих донорських програм,
присвячених темі децентралізації, але є очікування
суттєвого росту грантів Українського культурного
фонду, які частково зможуть компенсувати цей
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фактор плюс, знову ж таки, підтримка сфери охорони здоров’я через пандемію.
Загалом 953 млн. грн. у 2020 р. та стільки ж на
2021 р.
Отже, безумовним позитивом є той факт, що
катастрофи на ринку не відбулося. Звичайно, деякі
індустріальні категорії серйозно знизили свої рекламні інвестиції в зв'язку з бізнес-втратами. Був і
пристойний струс, особливо в окремих медіа та
нон-медіа комунікаціях. Але в цілому ринок не відчув такого трагічного падіння, як в раніше пережиті
кризи [5].
На сьогодні, більшість українських фірм впроваджують принципи публічності тільки під тиском
зовнішніх факторів на зразок зростаючої конкуренції або пошуку інвесторів. Функції PR часто зводяться до підтримки певного рівня інформованості
про фірму або розповсюдження інформації за
умови проблеми бізнесу чи кризи. Через низькій рівень кваліфікації менеджерів з PR відчувається відсутність зв’язку між с стратегією бізнесу компанії
й тим, про що вона інформує ринок. За даними опитування в перспективність публічності вірять 81%
власників бізнесу, 89 % фінансових директорів і
тільки 49 % генеральних директорів. Причому в Україні, рівень інформаційної відкритості традиційно
низький, навіть у тих сферах бізнесу, успіх яких на
ринку прямо пов’язаний з інформаційною відкритістю [10]. У табл. 4 наведено моделі побудови PR
компанії [9].
Таблиця 4
Моделі побудови PR компанії [5]

№
п/п
1

2

3

Модель

Характеристика

Реміснича
модель
Модель
продавця

Серія імпульсивних одноразових акцій, в ході яких аудиторія розглядається як об’єкт
маніпуляції, використовуються різні засоби тиску, головним чином з залученням
ЗМІ. Об’єктивні характеристики як бізнесу, так і продукту при цьому ігноруються.
Є усвідомлення необхідності систематичної роботи з ЗМІ, проте остання зводитися
до розсилки прес-релізів, а PR трактується переважно як підгодовування «наближених до тіла» журналістів
Створюється баланс інтересів компанії та її аудиторії, PR розглядається як функція
топ-менеджменту, організаційно оформлюється відповідний структурний підрозділ,
ведеться систематична робота по просуванню образу та репутації фірми, її перших
осіб, розробляється PR-стратегія поведінки у кризових умовах.

Симетрична
модель

Отже, феномен PR змушує учасників ринку переглянути своє відношення до бізнесу, оскільки PR
сприяє створенню іміджу компанії та підвищенню
ефективності її діяльності. Отже, PR сьогодні є однією з найважливіших складових маркетингових
комунікацій.
Висновки.
Таким чином, PR зазвичай перекладається як
«Зв'язки з громадськістю», хоча точніше було б перекласти як «Відносини з громадськістю». Основним фактором, що стимулює подальший розвиток
Public Relations в Україні, є активізація PRдіяльності комерційних структур. Особливо необхідний системний PR для компаній та українських
виробників. Крім загального збільшення PRактивностей, важливе зростання аутсорсингу PRпослуг, адже саме зовнішні структури (PR-

агентства) є ключовими носіями досвіду та ефективних технологій у даній сфері. Важливим фактором
зростання PR-ринку є повернення середнього та великого бізнесу до стратегічного планування та комплексного PR-просування.
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Abstract
The article is devoted to the search for methods and mechanisms for adapting enterprises to changes in the
external environment, balancing the boundaries of economic growth in the context of sustainable development and
the interests of stakeholders. The general indicators and prerequisites for the instability of organizational development and methods of balancing it using the concept of "organizational potential" are determined. A management
model is proposed that allows balancing the development of an enterprise by transforming certain types of potentials for its stability in a variable market environment under conditions of sustainable development.
Keywords: sustainable development; efficiency criterion; enterprise potential; competitiveness; balancing
indicators; resonance-compensatory management.
Throughout the history of the development of human civilization, among the three main types of organization of economic activity – traditional, commandadministrative systems and an economy based on market relations and free competition, it turned out that it
is the market economy that shows the highest efficiency
in comparison with other methods of organizing economic activity. It can become a platform for the implementation of an economic model based on the principles of sustainable development. One of the aspects of
sustainable economic development, for example, is its
"greening". This requires all management systems from government to production – to shift the focus of
development from profitability to social responsibility.
That is, the leadership of any state, territorial unit, enterprise must transform strategic plans and resource
costs from intermediate (short-term) results to longterm results in order to achieve the final indicators of
economic activity and further to projects that will meet
the forecasted development trends in accordance with
the principles of social responsibility.
Simultaneously making massive and radical
changes to any system is a complex and risky operation,
as a result of which a complex system can become unbalanced and destroyed. Very rarely, in the context of
innovations, the system begins to operate smoothly and
clearly. This is only inherent in simple systems.
In the modern management of organizations, there
are two generally recognized concepts of the enterprise:
"open type" systems and "closed type" systems. Taking
into account their key characteristics [1], it is possible
to determine the prospects for use in the formation of a
strategy for the implementation of a resonant compensation mechanism for managing organizations.

Rapid adaptation to new conditions of existence in
the case of managing enterprises in any sector of the
economy is a positive temporary factor, but requires
mutually agreed and balanced decisions at all levels of
management. But the enterprise does not exist as a
closed and self-sufficient system. It depends on the external environment and its factors. That is, local fluctuations in the indicators of the economic activity of an
enterprise – positive or negative – always depend on the
global indicators of the state and / or world economic
system. The oscillatory nature of actions is an organic
component of all functional activities of companies.
Cyclicity is an integral feature of both production and
managerial and organizational-economic processes of
organizations.
Since different types of enterprise activities are at
different phases of the life cycle and have different temporal and amplitude characteristics of changes, they
need a systematic study in dynamics with the determination of their mutual influence for further use in
achieving a high degree of organization competitiveness and increasing the economic performance in the
market. The implementation of this task consists in the
deductive search for solutions at individual local levels
and the inductive implementation of separate tasks,
united by common strategic goals that take into account
the hierarchy of geopolitics: global, regional, nationalstate and local levels.
Let us consider the idea on the example of ensuring a fixed indicator of environmental safety at the regional and international levels, which today is an important component of world politics. To date, clear
trends have been formed for solving many issues of environmental safety at the interstate level, focused on a
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new system of values of the social and economic direction, as well as environmental imperatives [2]. The
ranking of states in this direction is carried out according to the system of indices - humanitarian development, sustainable economic well-being and environmental safety [3, p. 121]. The introduction of such approaches is relevant for countries with a high level of
economic development, which are not faced with the
task of rapidly overcoming poverty as one of the factors
of environmental problems of mankind [4]. For countries with transition economies, a transformation into a
predetermined model should be performed, taking into
account the economic downturn during the transition
period.
In the practice of modern organizations management, the strategy of "creating a product ecosystem"
has become quite widespread, which makes it possible
to use simpler and more formalized procedures inherent
in the "closed" type of organization in the management
of an organization (concentration of efforts on expanding the audience of users and radicalized detachment
from competitors' products with the creation of a
unique market niche). But this approach narrows the
opportunities for economic growth of the organization
and often leads to its degeneration (unless it is used as
an element of deep penetration into a separate market
segment with subsequent differentiation in other areas).
Organizational systems of the "open type" are
more suitable for the development of the model of the
resonance-compensation mechanism. It is in them that
the mechanism of phase transition between individual
types of the organization's potential can be implemented to ensure its long-term stabilization and create
conditions for explosive growth.
Resonant phenomena in management are characterized by the mechanisms of transformation of different types of organizational potentials from one form to
another. This allows you to coordinate the process of
enterprise growth with a variety of cyclical phenomena
in the activities of the enterprise in order to achieve a
synergistic effect. It is traditional to analyze factors are
the life cycle of a product, the life cycle of an organization, a production cycle, financial cycles, the cyclical
nature of loan payments, etc. However, they are undergoing a certain transformation in the context of ensuring environmental safety through a shift in priorities towards long-term projects – the "principle of deferred
profit", as noted above.
That is, there is a need for double (or more) modulation of the system to determine the characteristic
changes in enterprise management and to correct the
phase bifurcation peaks of development by resonant
and compensatory management [5].
Resonant management is a set of methods for
making managerial decisions, forecasting, planning
and operational management in various functional activities of a construction organization, aimed at the
most effective use of both long-term trends in the mar-
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ket and temporary trends to maximize the economic effect of the existing resource base of the enterprise and
other types of potentials.
Compensatory management is a system of methods of classification, formation, planning and distribution of various types of enterprise reserves in order to
maintain financial and competitive stability, including
when using the elements of resonant management.
Since resonant and compensatory management are
complementary, the concept of "resonant-compensatory management" is proposed, the purpose of which is
to ensure sustainable adaptability, competitiveness of
the enterprise and maximize the economic results of activities, along with ensuring a sufficient level of financial stability and economic security in the process of
highly active dynamic actions of the enterprise in the
market fast changing environment.
The field of application of technologies of resonant-compensatory management is quite wide. This
type of management includes elements of strategic,
proactive management, organizational and resource
planning technologies, mechanisms for market adaptation and ensuring the economic security of an enterprise, forecasting the state of the external environment
based on prospective trend analysis and the formation
of new mechanisms for regulating the competitiveness
of newly formed organizational associations and network structures in any industry.
On the basis of the outlined concept of stabilization and balancing of the development of organizational economic systems, it becomes possible to prevent and diagnose potential threats to commercial organizations in the process of growth. The formation of
adaptation mechanisms allows the creation of organizations that are stable in the long term with the potential
for sustainable development. The next step of the study
will be the development of tools for the implementation
of these concepts.
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Аннотация
В статье рассматриваются следственные действия поискового характера как обыск и выемка, которые
имеют важное значение для расследования дела, поскольку позволяют обнаружить доказательства, которые могут существенно повлиять на ход следствия.
Abstract
The article discusses investigative actions of a search nature as a search and seizure, which are important for
the investigation of the case, since they allow you to find evidence that can significantly affect the course of the
investigation.
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Для того, чтобы процесс расследования и раскрытия преступления происходил наиболее эффективно, приносил положительные результаты, облегчая всю работу следователя по собиранию доказательств,
важно
предельно
четко
регламентировать каждое следственное действия в
уголовно-процессуальном законе.
В рамках данного исследования мне хотелось
бы акцентировать внимание на таких следственных
действиях поискового характера как обыск и выемка.
Обыск и выемка имеют схожие черты: 1) - их
основная цель - собирание и проверка доказательств по делу; 2) - обыск и выемка имеют принудительный характер действий следователя по отношению к обыскиваемому. При производстве этих
следственных действий права и свободы лица под-

лежат ограничению; 3) - обыск и выемка характеризуются как неотложные следственные действия.
Они проводятся на первоначальном этапе уголовнопроцессуальной деятельности, только после возбуждения уголовного дела; 4) - обыск и выемка
имеют единую конечную цель - изъятие предметов
и документов, имеющих значение для уголовного
дела; - схожи правила их производства.
Исходя из вышесказанного, можно заметить
что обыск и выемка, довольно похожие следственные действия, при которых изымаются документы
и материалы, имеющие значение для уголовного
дела. Однако, у них есть существенное различие это основание проведения указанных действий.
Обыск - это обследование места, на котором предположительно находятся важные предметы с целью
их обнаружения и изъятия, а выемка это изъятие
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указанных предметов, в случае если точно известно
место их нахождения.
Говоря о целях обыска то они более конкретны
и сформированы в законе. Принимая решение о
обыске, следователь должен обозначить в постановлении цель обыска, например найти оружие
преступления, определённые документы и ценности имеющие значение для уголовного дела, а так
же разыскиваемых лиц и трупов. В данном случае
следователь должен основываться не на личном
опыте а на имеющихся сведениях о возможном
нахождении искомых объектах. Обыск может производиться только на объектах, которые находятся
на чем либо законном владении. Формальным обоснованием обыска является постановление следователя или решение суда. Для производства обыска в
жилище необходимо решение суда. Во всех остальных случаях обыск производится по постановлению следователя.
Обыск носит ярко выраженный поисковый характер. Оперативным работникам и следователя
необходимо найти объекты, которые имеют значение для расследования уголовного дела, и как правило эти объекты сокрыты от органов дознания. Таким образом, с психологической точки зрения,
обыск это познавательная деятельность в процессе
обыска происходящая в режиме поиска и непосредственного личностного восприятия следователем
обыскиваемого пространства и личности обыскиваемого в обстановке конфликта.
Обыск это следственное действие, которое
направлено на принудительное исследование
участков местности, помещений, тела человека, его
вещей и одежды, осуществляемое в рамках уголовно-процессуального закона управомоченным на
это лицом, и при соблюдении гарантий прав и законных интересов граждан и юридических лиц с
целью поиска и обнаружения а в дальнейшем изъятия или задержания конкретных источников доказательств(материальных объектов), которые могут
иметь значение для конкретного уголовного дела.
Обыск в ходе расследования может производится
даже тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лица, труп или его части.
Выемка - это следственное действие, которое
производится для изъятия предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела, когда
точно известно, где и у кого они находятся. Она
проводится в том же порядке, что и обыск. Выемка
предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну,
предметов и документов, содержащих информацию о банковских счетах и вкладах, а также вещей
заложенных или сданных на хранение в ломбард
производится на основании судебного решения.
Анализ правоприменительной практики позволяет
констатировать невостребованность такой разновидности данного следственного действия как выемка в жилище. Действительно, опасность возможного перемещения объекта создает угрозу эффективности
процессуальной
деятельности
следователя или дознавателя. С учетом того, что
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выемка в жилище осуществляется на основании судебного решения целесообразно изначально ходатайствовать перед судом о разрешении обыска в
жилище, предполагающего активные поисковые
действия без привязки к конкретному предмету.
Обыск производится: 1) только уполномоченным на это лицом; 2) после возбуждения уголовного дела 3) при наличии постановления. Перед
началом обыска следователь обязан предъявить
данное постановление лицу, у которого будут производится обыск, а если лицо отсутствует, то совершеннолетним членам семьи обыскиваемого.
Перед тем как начать обыск, следователь вносит предложение о добровольной выдаче подлежащих изъятию предметов, имеющих значение для
уголовного дела. В целом, по отношению к выемке
применяются правила, установленные для обыска,
с некоторыми изъятиями и особенностями, которые
обусловлены конкретно спецификой и сущностью
выемки.
«Выемка - это самостоятельное следственное
действие, заключающееся в изъятии у гражданина
или организации предметов или документов, которые могут иметь значение для уголовного дела. Такое действие проводится тогда, когда точно известно, где и у кого имеются объекты, подлежащие
изъятию.» Выемку производят только по возбужденному уголовному делу, она может иметь место
только при наличии достаточных оснований. Фактическими основаниями являются такие данные,
которые позволяют определить индивидуальные
признаки предмета подлежащего изъятию, а также
его место нахождения. Эти данные могут быть получены от разных источников: показаний свидетелей: обвиняемых, потерпевшего, документов или
иных средств доказывания, в том числе и информация, полученная от органов дознания. Для того
чтобы произвести выемку, требуется соблюдение
некоторых условий: 1. Производится только на основании постановления следователя; 2. Выемка документов которые содержат сведения, которые составляют государственную тайну и почтово-телеграфной
корреспонденции
должна
быть
санкционирована прокурором; 3. Перед тем как
осуществить выемку почтово-телеграфной корреспонденции требуется наложить на нее арест, о чем
вынести постановление, санкционируемое прокурором, ее осмотр и выемка проводятся в присутствии понятых из числа работников почтово-телеграфного учреждения; 4. В постановлении о выемке
должно быть указано место где находятся искомые
предметы, в связи, с чем они подлежат изъятию, их
наименования, индивидуальные признаки; 5. Выемка производится в присутствии понятых, лица, у
которого производится выемка или совершеннолетних членов его семьи, а при невозможности
этого- представителя домоуправления, местного
органа власти. Выемка в помещении какой-либо организации или предприятия проводится в присутствии его представителя. При необходимости может быть привлечен специалист. При наличии достаточных оснований полагать, что лицо, которое
находится в месте проведения выемки, скрывает у
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себя искомые объекты, в таком случае может произвести личный обыск. Личный обыск заключается
в принудительном характере обследования тела подозреваемого, его одежды и вещей в целях отыскании и изъятия предметов, имеющих значение для
конкретного уголовного дела.
Следователь до начала выемки предлагает выдать соответствующие предметы на добровольной
основе и, соответственно, производит их изъятие,
однако могут складываться и такие ситуации, когда
выемка осуществляется в принудительном порядке
— если лицо отказывается от добровольной выдачи.
При этом в ходе проведения обыска или выемки, причем на любой стадии проведения, не исключено возникновение различных трудностей и
проблем. При этом многие проблемы и коллизии
обусловлены тем, что присутствуют законодательные пробелы, правовые предписания не всегда носят четкий характер, а также лица, которые участвуют в названных следственных действиях, не учитывают
некоторые
важные
тактические
рекомендации.
Перед тем как производить обыск или выемку,
следователь четко планирует свое время, так как
следственные действия запрещено проводить в
ночное время — время с 22 часов вечера и до 6 часов утра. Причем может сложиться такая ситуация,
когда следственное действие начато ранее и следователь не успевает его закончить к 22 часам. Тогда
продолжение следственного действия недопустимо, однако необходимо опечатать и организовать охрану обыскиваемого помещения, а когда
настанет утро — продолжать следственное действие. Данное правило может привести к разного
рода коллизиям и, по сути, иногда вносить дополнительные трудности и проволочки: ведь по факту
порой проще закончить следственное действие,
нежели опечатывать помещение и т. п., так как это
дополнительные усилия и дополнительное время.
В ходе осуществления рассматриваемых следственных действий могут быть выявлены обстоятельства, связанные с личной жизнью, семейными
тайнами, поэтому на следователе лежит соответствующая обязанность по принятию мер, дабы не
допустить разглашение данных сведений. Прежде
всего, следователь не должен акцентировать внимание участников на предметах, документах и информации, которые затрагивают личную жизнь, если
таковые не относятся к расследуемому уголовному
делу и не подлежат изъятию. При этом отсутствует
перечень конкретных мер, которые обязан принять
следователь, что, думается, является также довольно существенным законодательным пробелом.
Также могут возникать проблемы, вытекающие из того, что обыскиваемый может заявлять о
том, что определенные предметы ему были подброшены заранее следователем или иными должностными лицами с целью фальсификации и т. д. Исходя из этого, важно, чтобы понятые не просто формально участвовали в следственном действии, а
присутствовали в момент, когда фактически обнаруживаются те или иные предметы, документы,
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ценности и т. д. Кроме того, необходимо уделить
внимание и порядку вручения следователем обыскиваемому лицу копий соответствующих постановления и судебного решения, дабы обеспечить большую защиту прав, в частности в ходе обжалования
соответствующего решения.
Если проанализировать действующее законодательство, которое регламентирует производство
обыска и выемки, то станет понятно, что многие положения разработаны недостаточно. Так, в частности, имеется проблема, связанная с определением,
насколько достаточны фактические основания, в
соответствии с которыми, собственно, принимается
решение проводить выемку или обыск.
Таким образом, целью обыска и выемки является отыскание и изъятие объектов, имеющих значение для дела, т.е. орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, других предметов и документов, а также обнаружение
разыскиваемых лиц или трупов. Именно поэтому
обыск и выемка имеют важное значение для расследуемого дела, поскольку позволяют обнаружить
доказательства, которые могут существенно повлиять на ход следствия.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности привлечения к уголовной ответственности за посредничество во
взяточничестве как за самостоятельное преступление. Общественно опасными действиями являются: передача взятки в значительном размере по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения о получении и даче взятки.
Abstract
The article discusses the features of criminal prosecution for mediation in bribery as an independent crime.
Socially dangerous actions are the commission of a direct transfer of a bribe in a significant amount on behalf of
the bribe giver or bribe taker, or otherwise assisting the bribe giver and (or) the bribe taker in reaching or implementing an agreement between them on receiving and giving a bribe.
Ключевые слова: уголовная ответственность, посредничество во взяточничестве, Уголовный кодекс
РФ.
Keywords: criminal liability, mediation in bribery, the Criminal Code of the Russian Federation.
В настоящее время коррупция охватывает почти все сферы нашего общества, являясь насущной
проблемой государства, с которой необходимо бороться. В борьбе с коррупционными преступлениями, Российская Федерация участвует в международных антикоррупционных конвенциях и является
членом антикоррупционной группы стран.
Д.А. Тимошенко рассматривает проблемы коррупции, а именно её составляющую – взяточничество – как негативное явление в жизни российского
общества: до сих пор не искоренены и полностью
остаются причины взяточничества [1, с. 29-34].
Необходимо рассматривать посредничество во
взяточничестве с организованной преступностью.
Противоречивые суждения ученых в значительной
степени предвосхищают несовершенство уголовного законодательства о посредничестве во взяточничестве и его место в системе преступления.
Начнем со стран ближнего зарубежья.
В Уголовном кодексе Республики Беларусь ст.
432 «Посредничество во взяточничестве» устанавливает наказание за непосредственную передачу
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя (наказывается штрафом, или арестом на
срок до шести месяцев, или ограничением свободы
на срок до двух лет, или лишением свободы на срок
до четырех лет) (ч. 1). В ч. 2 - за посредничество во
взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо
при получении взятки в крупном размере (наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев,
или ограничением свободы на срок до пяти лет, или
лишением свободы на срок до шести лет). А в ч. 3 -

посредничество во взяточничестве, совершенное
лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные ст. 430, 431 и 432 УК, либо при получении взятки в особо крупном размере (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи
лет) [2]. В примечании к статье сказано, что виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после
совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном.
В Уголовном кодексе Казахстана ст. 313 «Посредничество во взяточничестве», гласит, что им
является способствование взяткополучателю и
взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки
(наказывается штрафом в размере от семисот до
двух тысяч месячных расчетных показателей, либо
исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок). Часть 2
данной статьи предусматривает наказание за то же
деяние, совершенное неоднократно или организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения (наказывается штрафом
в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных
расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы
на тот же срок) [3].
Статья 392 Уголовного кодекса Китайской
Народной Республики устанавливает ответственность за посредничество при даче взятки государ-
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ственному служащему при отягчающих обстоятельствах (наказывается лишением свободы на
срок до 3 лет или краткосрочным арестом) [4]. При
это посреднику, до начала судебного преследования по своей инициативе рассказавшему о факте
посредничества при даче взятки, наказание может
быть смягчено либо он может быть освобожден от
наказания.
В Уголовном кодексе Российской Федерации
[5] содержатся статьи, определяющие состав преступлений о взяточничестве: ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 291 УК РФ «Дача взятки», ст.
291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»
и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
Согласно ст. 291 УК РФ объективную сторону
посредничества во взяточничестве образуют три
группы действий: непосредственная передача предмета взятки; способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении между ними соглашения о получении и (или) даче взятки; и иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в реализации достигнутого ранее соглашения о получении и (или) даче взятки (ч. 1 ст. 291 УК
РФ) [6, с. 33-41].
Использование в законе союза «или» указывает на то, что для признания лица посредником достаточно, чтобы он выполнил хотя бы одно из указанных действий, поскольку для признания преступления оконченным достаточно самого факта
совершения одного из описанных в диспозиции деяний [7, с. 41-45].
Отсюда можно сделать вывод, что посредничество во взяточничестве можно считать совершенным в следующих случаях: в момент достижения
между взяткодателем и взяткополучателем соглашения о получении и даче взятки; в момент получения от субъекта хотя бы части предмета взятки
взяткополучателем или иным посредником; в момент когда субъект совершил действия, направленные на реализацию достигнутого ранее соглашения
о передаче предмета взятки, если при этом он сам
не передает указанный предмет (например, в момент когда посредник открыл в кредитной организации счет на имя взяткодателя для перечисления
ему денежных средств, выступающих предметом
взятки) [8, с. 12-18].
Необходимо отличать посредника, непосредственно получающего предмет взятки по поручению взяткополучателя, от самого взяткополучателя. Функции посредника исчерпываются непосредственной передачей предмета взятки. Её
получение посредником не обусловлено совершением таким лицом в интересах дающего определенного действия или бездействия. Он принимает ее в
целях последующей передачи взяткополучателю. В
то же время взяткополучатель, принимая предмет
взятки, осознает, что она передана ему за совершение определенного деяния в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, а равно за общее покровительство или попустительство по службе [9].
Определенный теоретический и практический
интерес вызывает проблема отношения посредничества во взяточничестве с соучастием в даче или
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получении взятки. До введения в уголовный закон
самостоятельной нормы об ответственности за посредничество во взяточничестве посреднические
действия расценивались как соучастие в даче или
получении взятки в зависимости от того обстоятельства, на чьей стороне (взяткодателя или взяткополучателя) выступал посредник. Однако в настоящее время данная рекомендация не может учитываться судами при разрешении уголовных дел о
посредничестве во взяточничестве, поскольку не
отражает обсуждаемых изменений уголовного законодательства [10, с. 64-70].
Отсюда следует, что лицо, выполняющее посреднические функции, как правило, одновременно
является соучастником (организатором или пособником) дачи или получения взятки, поэтому в случаях, когда способ соучастия был преступным, он
требует дополнительной квалификации. С этой
точки зрения действия посредника, являющегося
одновременно соучастником дачи или получения
взятки, требуют квалификации по совокупности в
зависимости от фактических обстоятельств [9]. Однако это противоречило бы принципу справедливости, согласно которому никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление. Поэтому, в ситуациях, когда одно и то же
действие одновременно представляет собой и посредничество во взяточничестве, и соучастие в даче
или получении взятки, следует руководствоваться
правилами о конкуренции уголовно-правовых норм
[11, с. 24].
Спорным является вопрос о квалификации, содеянного в ситуации, когда лицо сначала обещало
(предложило) посредничество во взяточничестве, а
затем реализовало свое обещание. С одной стороны, формально не исключена квалификация содеянного по совокупности преступления [12]. В то
же время обещание (предложение) в данном случае
является частью посреднических действий и потому не уместно в этой ситуации вменять ч. 5 ст.
291 УК РФ. С другой стороны, санкция за обещание
(предложение) посредничества (до семи лет лишения свободы) строже, чем по ч.1 ст. 291 УК РФ (до
пяти лет лишения свободы).
Таким образом, с учетом сказанного, наиболее
обоснованной видится следующая квалификация. С
одной стороны, формально не исключена квалификация содеянного по совокупности преступления
(ч. 5 ст. 291 УК РФ). В то же время обещание (предложение) в данном случае является частью посреднических действий и потому не уместно в этой ситуации вменять ч. 5 ст. 291 УК РФ. С другой стороны, санкция за обещание (предложение)
посредничества (до семи лет лишения свободы)
строже, чем по ч.1 ст. 291 УК РФ (до пяти лет лишения свободы). С учетом сказанного, наиболее
обоснованной видится следующая квалификация.
Если имело место обещание (предложение) посредничества в значительном размере (т.е. сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных
прав превышают двадцать пять тысяч рублей) и его
реализация, то требуется вменять совокупность
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преступлений (ч. 1 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Если же
имело место посредничество во взяточничестве (ч.
2-4 ст. 291 УК РФ), то дополнительная квалификация (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в случае предварительно
данного обещания (сделанного предложения) посредничества не требуется [13, С. 25].
Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило в
органы, имеющие право возбудить уголовное дело
о посредничестве во взяточничестве. В данном случае идет речь о специальном случае деятельного
раскаяния.
Посредничество во взяточничестве считается
оконченным преступлением с момента совершения
лицом действий (бездействий) по предварительному обещанию или предложению, нацеленных на
доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополучателя информации о своем намерении стать
посредником во взяточничестве. Исходя из уголовного законодательства, если лицо, обещавшее либо
предложившее посредничество во взяточничестве,
спустя некоторое время совершило преступление,
предусмотренное ч. 1–4 ст. 291 УК РФ, содеянное
им квалифицируется по соответствующей части
этой статьи как посредничество во взяточничестве
без совокупности с ч. 5 ст. 291 УК РФ.
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